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Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga v súlade s ustanovením § 2  bod 2 písm. 

e) Zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení    

v y d á v a    V n ú t o r n ý   p r e d p i s   č. 1/2021 

o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 

 v školských zariadeniach v pôsobnosti Základnej školy s materskou školou Rudolfa 

Dilonga v Trstenej  

 

Čl. 1 

Všeobecné úvodné ustanovenia 

 

Účelom tohto vnútorného predpisu je určenie výšky príspevku1) a spôsob jeho platby na 

čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré budú uhrádzať a ktoré sú 

na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do Základnej školy s materskou 

školou Rudolfa Dilonga2) a ktorými sú: 

a) materská škola 

b) školský klub detí 

c) školská jedáleň. 

 

Čl. 2 

Materská škola 

 

1. Zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole vo výške 18 eur za dieťa. 

2. Príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

3. Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré je prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie. 

4. Príspevok sa neuhrádza, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy 

doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 

núdzi podľa osobitného predpisu.3) 

5. Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia 

súdu. 

6. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza 

 
1) §28 ods.4, §114 ods.3, §140 ods.8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene   a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 odst.3 a odst. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
2) §15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších zmien a doplnkov 
3) zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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- za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.  

- za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských letných prázdnin alebo 

bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými 

dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku. 

 

Čl. 3 

Školský klub detí  

 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno - vzdelávacou činnosťou školského 

klubu detí prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka sumou vo výške 12 €.  

2. Ak výchovno - vzdelávacia činnosť školského klubu detí prebieha v čase školských  

prázdnin, zákonný zástupca žiaka uhrádza za pobyt žiaka v školskom klube na čiastočnú 

úhradu nákladov sumou vo výške 12 €.  

3. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

4. Riaditeľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ,  

A) ak zákonný zástupca o to písomne požiada  a predloží doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 4) 

B) za dieťa, ktoré nedochádza  do klubu pravidelne denne  alebo bola prerušená prevádzka 

školského klubu  zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto 

prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku. 

 

Čl. 4 

Školská jedáleň 

 

1. Zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka a dospelý stravník uhrádza príspevok na čiastočnú 

úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v súlade s 2. finančným pásmom na 

nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. 

 

2. Zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka prispieva okrem príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo 

výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo aj príspevok na režijné náklady na jedno 

hlavné jedlo vo výške mesačného príspevku pre jednotlivých stravníkov podľa sumy  

uvedenej v Prílohe č. 1. Táto suma sa uhrádza do 20. dňa V KALENDÁRNOM 

MESIACI VOPRED. 

 

3. Cudzí stravník uhrádza okrem príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov 

na nákup potravín na jedno jedlo aj príspevok na režijné náklady na jedno hlavné jedlo vo 

výške 1,85 €.  

 

4. V zmysle novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky s účinnosťou od 01.08.2021 má nárok na 

dotáciu na stravu vo výške 1,30 €: 

 
4) zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole 

alebo základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc 

v hmotnej núdzi, 

b)  dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, 

ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške 

životného minima (žiadateľovi – mestu Trstená je potrebné doložiť potvrdenie 

o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi alebo potvrdenie o príjme, ktorý je nižší ako 

životné minimum, potvrdenia na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí 

a rodiny v Tvrdošíne, oddelenie hmotnej núdze) 

c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije 

v domácnosti, ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na 

sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku 

a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu5) 

(žiadateľovi ZŠ s MŠ R. Dilonga Čestné vyhlásenie – podľa Zákona č. 595/2003 Z. 

z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).  

 

5. Dotáciu na stravu je možné poskytnúť za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo 

    výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a 

    odobralo stravu. Za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne 

    vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole. 

 

4. Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa 

    odseku 1 čl. 6, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v 

    hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. To 

    neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu.6)  
     Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

6. Školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie. V prípade, ak zákonný zástupca dieťaťa/ 

žiaka predloží zriaďovateľovi potvrdenie od lekára špecialistu, že jeho dieťa si vyžaduje 

diétne stravovanie (šetriaca, diabetická a bezlepková - bezgluténová diéta), dotácia na stravu 

bude vyplácaná bankovým prevodom priamo zákonnému zástupcovi zriaďovateľom, na 

základe mesačnej dochádzky dieťaťa/ žiaka do materskej/ základnej školy, ktorú zabezpečí 

riaditeľ školy. 

 

7. Príspevky podľa ods. 2. až 4. sa uhrádzajú mesačne vopred bankovým prevodom na číslo 

účtu príslušnej školskej jedálne v termíne do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca – 

podľa Prílohy č. 1. 

 

 

 

Čl. 5 

Osobitné ustanovenie 

 

1. Ak je počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

    vyhláseného na území Slovenskej republiky prerušená prevádzka školských zariadení 

    a/alebo je prerušené vyučovanie v školách, je výška príspevkov nasledovne:  

a) ak je prerušená prevádzka školských zariadení a/alebo je prerušené vyučovanie v 

 
9) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
6) zákon č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/
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       školách počas celého kalendárneho mesiaca, je výška mesačných príspevkov 0,00 € 

b) ak je prerušená prevádzka školských zariadení a/alebo je prerušené vyučovanie v 

       školách len v niektoré dni kalendárneho mesiaca, uhrádza zákonný zástupca alebo 

       dospelá osoba plnú výšku mesačných príspevkov.  

 

2. Poskytovanie dotácie na stravu v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa riadi aktuálnym 

Nariadením vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v 

pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s 

ochorením COVID-19. 
 

 

Čl. 6 

             Záverečné ustanovenia 

 

1.  Návrh tohto vnútorného predpisu 1/2021 bol pripravený na základe všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Trstená. 

2. Tento vnútorný predpis bol schválený Radou školy dňa __---------------------------------- 

3. Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňa 01. septembra 2021. 

4. Dňom nadobudnutia účinnosti sa ruší Vnútorný predpis 1/2020. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Eva Ragalová, riaditeľka  
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Príloha č. 1  

 

Vnútorný predpis RŠ č.1/2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v školských zariadeniach ZŠ s MŠ R. Dilonga Trstená 

 

Výška mesačného príspevku na stravu 

 

 Príspevok 

na nákup potravín  

€/ jedlo 

Príspevok  

na režijné 

náklady 

(€/ hlavné 

jedlo) 

 

 

CENA 

STRAVY 

spolu/ deň 

Mesačný 

príspevok  

bez 

poskytnuti

a dotácie na 

stravu)  

plná výška 

(€/ mesiac) 

Mesačný 

príspevok 

po 

poskytnutí 

dotácie 

(1,30 €/ 

obed) 

desiata obed olovrant 

Materská škola  
DENNÝ  

 

POLDENNÝ 

0,36 € 0,85 € 0,24 € 
 

0,55 € 

2,00 € 
40,00 € -- 

1,45 € 

1,21 € x 1,76 € 35,20 € -- 

Materská škola 

s dotáciou 

(predškolák do 6 

roku veku, HN, 

ŽM) 

0,36 € 0,85 € 0,24 € 

0,55 € 

denný 0,70 € 
40,00 € 14,00 € 

1,45 € - 1,30 dotácia 

1,21 € x 
poldenný 0,55 € 

35,20 € 11,00 € 

Základná škola 

Bez dotácie   

(žiak od 6 do 11 

rokov - I. 

stupeň) 

x 1,15 € x 0,55 € 

 

1,70 € 

34,00 € -- 

Základná škola 

s dotáciou 

(HN, ŽM)  

(I. stupeň) 

x x x 0,55 € 

 

0,55 € 
34,00 € 11,00 € 

Základná škola 

Bez dotácie   

(žiak od 11 do 

15 rokov - II. 

stupeň) 

x 1,23 € x 0,55 € 

 

 

1,78 € 35,60 € - 

Základná škola 

s dotáciou 

(HN, ŽM, nad 

15 rokov veku)  

(II. stupeň) 

x x x 0,55 € 

 

 

0,55 € 34,00 € 11,00 € 

Stredná škola  

(študent od 15 

do 19 rokov) 

x 1,33 € x 0,55 € 

 

1,88 € 37,60 € -- 

Dospelý 

stravník (cudzí 

stravník) 

x 1,33 € x 1,85 € 

 

3,18 € 63,60 € -- 

 


