
Dôvodová správa 
 

I. Všeobecná časť 
 

 

Podľa § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku 
príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej 
zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným 
nariadením.       
 

II. Osobitná časť 
 
 

V súlade s § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. školská jedáleň, ktorej 
zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, poskytuje stravovanie deťom 
a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca 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.     

 
Podľa § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. zákonný zástupca 

dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade 
s finančnými pásmami stanovenými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov. 

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pristúpilo 

k úprave výšky jednotlivých finančných pásiem a stanovilo jednotné finančné pásmo 
pre stravníkov všetkých vekových kategórií vrátane dospelých stravníkov okrem 
stravníkov s diétnym stravovaním a žiakov športových tried. Nové finančné pásma 
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 
a nové finančné pásma nákladov na nákup potravín pre diétne stravovanie, 
stravovanie športovcov, stravovanie v zariadeniach s nepretržitou prevádzkou sú 
zverejnené                      na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky s účinnosťou od 01. septembra 2019.  

  
Z tohto dôvodu stredné školy požiadali o zmenu finančného pásma nákladov                  

na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, čím sa mení aj 
výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov    
na nákup potravín pre zariadenia školského stravovania.  

 
 Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 21/2019, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 
v znení VZN TSK č. 29/2016 a VZN TSK č. 3/2018 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. 


