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Všeobecne záväzné nariadenie 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 
 
 

číslo 9/2014 
zo dňa 25.08.2014 

 
 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný 
zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu 
žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení 
podmienok úhrady týchto príspevkov 
 

Trenčiansky samosprávny kraj  vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie 
v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení 
neskorších predpisov a § 140 ods. 9, 10 a 12 a § 141 ods. 5, 6 a 8 zákona č. 245/2008    
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.   
 

Článok I. 
Predmet úpravy 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s § 140 ods. 9, 10 a 12 a § 141 
ods. 5, 6 a 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výšku príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka (ďalej len „zákonný zástupca“) vo 
výške nákladov na nákup potravín a výšku príspevku zákonného zástupcu na režijné 
náklady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a určenie podmienok úhrady týchto príspevkov. 
 

Článok II. 
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a režijných 

nákladov 
 

1. Školská jedáleň je zriadená na prípravu, konzumáciu jedál a nápojov pre žiakov v čase 
ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.  

 
2. Výdajná školská jedáleň je zriadená na výdaj, konzumáciu jedál a nápojov žiakov 

v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.  
 
3. Stravovanie žiakom sa poskytuje za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na 

nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané 
výživové dávky. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí 
zriaďovateľ.    

 
4. Výška príspevku zákonného zástupcu na úhradu nákladov na nákup potravín 

v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni sa určuje:  
 

4.1  v zmysle „Finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 
kategórií stravníkov a príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške 
nákladov na nákup potravín“ určených a zverejnených Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky platných ku dňu vydania tohto nariadenia 
nasledovne:   

 



 
 

 

Školská jedáleň  

Vek. Výška úhrady  v Eur 

kateg. Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu 

Stredná odborná škola Juraja Ribaya,  11-15 r. x x x x x 0 

Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 15-18/19 r. x x 1,12 x x 1,12 

Stredná odborná škola, 6-11 r. x x 0,95 x x 0,95 

Farská 7, Bánovce nad Bebravou 11-15 r. x x 1,01 x x 1,01 

 15-18/19 r. x x 1,12 x x 1,12 

Stredná priemyselná škola,  11-15 r. x x 1,09 x x 1,09 

Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom 15-18/19 r. x x 1,19 x x 1,19 

Stredná odborná škola,  11-15 r. x x x x x 0 

Pruské 294, Pruské 15-18/19 r. 0,40 0,25 1,05 0,21 0,67 2,58 

Stredná priemyselná škola,  11-15 r. x x x x x 0 

Ul. SNP 413/8, Myjava 15-18/19 r. 0,43 0,29 1,26 0,21 0,72 2,91 

Gymnázium, 11-15 r. x x 1,09 x x 1,09 

 Jablonská 5, Myjava 15-18/19 r. x x 1,19 x x 1,19 

Stredná odborná škola,  11-15 r. x x x x x 0 

Športová 675, Stará Turá 15-18/19 r. 0,42 0,29 1,19 0,21 0,69 2,80 

Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske s 

organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Námestie 

SNP 5, Partizánske, Stredná priemyselná škola, Námestie 
SNP 5, Partizánske, Obchodná akadémia, Námestie SNP 

5, Partizánske 

11-15 r. x x 1,09 x x 1,09 

15-18/19 r. x x 1,19 x x 1,19 

Stredná odborná škola obchodu a služieb,  11-15 r. x x x x x 0 

Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza 15-18/19 r. 0,44 0,29 1,33 0,21 0,74 3,01 

Stredná odborná škola, 11-15 r. x x 1,09 x x 1,09 

 T. Vansovej 32, Prievidza 15-18/19 r. x x 1,19 x x 1,19 

Stredná odborná škola, 6-11 r. x x 0,95 x x 0,95 

 Lipová 8, Handlová 11-15 r. x x 1,01 x x 1,01 

 15-18/19 r. 0,41 0,27 1,12 0,21 0,68 2,69 

Stredná odborná škola,  11-15 r. x x x x x 0 

Ul. slov. partizánov 1129/49, Považská Bystrica 15-18/19 r. 0,42 0,29 1,19 0,21 0,69 2,80 

Stredná odborná škola obchodu a služieb,  11-15 r. x x 1,09 x x 1,09 

Ul. 1. mája 1264, Púchov 15-18/19 r. x x 1,19 x x 1,19 

Stredná odborná škola sklárska,  11-15 r. x x x x x 0 

Súhradka 193, Lednické Rovne 15-18/19 r. 0,40 0,25 1,05 0,21 0,67 2,58 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, 11-15 r. x x x x x 0 

 Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 15-18/19 r. x x 1,19 x x 1,19 

Gymnázium Ľudovíta Štúra,  6-11 r. x x 0,95 x x 0,95 

Ul. 1. mája 170/2, Trenčín 11-15 r. * x x 1,01 x x 1,01 

 15-18/19 r. x x 1,12 x x 1,12 

Športové gymnázium,  11-15 r. * 0,39 0,27 1,01 0,21 0,66 2,54 

Staničná 6, Trenčín 15-18/19 r. 0,41 0,27 1,12 0,21 0,68 2,69 

*      Výška úhrady je určená pre žiakov ZŠ a SŠ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.2  v zmysle „Finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 
kategórií stravníkov a príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške 
nákladov na nákup potravín pre športovcov“ určených a zverejnených Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky platných ku dňu vydania tohto 
nariadenia nasledovne:   

 

Školská jedáleň  

Vek. Výška úhrady  v Eur  

kateg. Raňajky* Desiata* Obed Olovrant* Večera* 

II. 

večera**  

 

Spolu  

Športové gymnázium,  11-15 r. 0,47 0,32 1,20 0,25 0,79 0,25 

 

3,28 

Staničná 6, Trenčín   15-18/19 r. 0,49 0,32 1,33 0,25 0,82 0,25 

 

3,46 

 
*  Výška úhrady za raňajky, desiatu, olovrant a večeru je vo výške 2. finančného pásma 
internátnych škôl a školských zariadení podľa príslušnej vekovej kategórie zvýšená o 20 % 
podľa odporúčaných výživových dávok MZ SR pri danej vekovej kategórii a fyzickej záťaži.  
 
**  Výška úhrady za II. večeru nie je stanovená finančnými pásmami, je vo výške úhrady za 
olovrant.     
 
 
5. Výška príspevku na režijné náklady na výrobu jedál a nápojov sa určuje vo výške 

plánovaných nákladov na jedno jedlo (hlavné i doplnkové) na daný kalendárny rok 
znížená o príspevok zriaďovateľa na jedno jedlo uvedené vo všeobecne záväznom 
nariadení o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy jazykovým školám a školským 
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným a súkromným zriaďovateľom 
základných umeleckých škôl a školských zariadení platnom na príslušný kalendárny 
rok.  Výšku plánovaných nákladov na jedno jedlo (hlavné i doplnkové) na príslušný 
kalendárny rok určí riaditeľ školy, ktorého súčasťou je zariadenie školského 
stravovania.  

 
6. V zariadeniach školského stravovania sa môžu stravovať aj žiaci vo veku do 15 rokov, 

ktorí sú žiakmi škôl iného zriaďovateľa.  
 
7. V zariadeniach školského stravovania sa môžu stravovať zamestnanci škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
 
8. V zariadeniach školského stravovania sa môžu stravovať bývalí zamestnanci škôl 

alebo školských zariadení, ktorí v škole alebo školskom zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pracovali do odchodu do dôchodku.  

 
9. V zariadeniach školského stravovania sa môžu stravovať iné fyzické osoby len so 

súhlasom Trenčianskeho samosprávneho kraja a príslušného regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Článok III. 

Určenie podmienok úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup 
potravín a príspevku na režijné náklady 

 
 
1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné 

náklady (ďalej len „príspevok)“, uhrádza zákonný zástupca vopred do 20. dňa 
kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa 
príspevok uhrádza.  

 
2. Úhrada príspevku podľa bodu 1 tohto článku sa realizuje bezhotovostne na bankový 

účet príslušného zariadenia školského stravovania.  
 

3. O znížení alebo odpustení príspevku rozhoduje predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorý k žiadosti 
predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu (zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci 
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov).  

 
Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 
 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho 
samosprávneho kraja uznesením č. 174/2014 dňa 25.08.2014.   

 
2.   Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 9/2014 

nadobúda účinnosť 01. septembra 2014.  
 
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší  

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 10/2012 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný 
zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu 
žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení 
podmienok úhrady týchto príspevkov, v znení VZN č. 13/2012 zo dňa 22. augusta 
2012, VZN č. 14/2012 zo dňa 19. decembra 2012 a VZN č. 18/2013 zo dňa 29. apríla 
2013.      

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                              Ing. Jaroslav Baška 
                                                                                                predseda 

 
 

 


