
02. zasadanie Mestského zastupiteľstva Sliač 

 

K bodu č. 12: VZN č. 05/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač 

Dôvodovú správu spracoval: Ing. Martina Palčovičová, ekonomický úsek  

Materiál predkladá na MsZ: Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

 

Dôvodová správa:  

Vzhľadom k nárastu cien na zabezpečenie prevádzky školských zariadení a zvyšovanie miezd 

od 01.01.2023 a od 01.09.2023 v celkovej výške o 21,20 % pre nepedagogických zamestnancov 

a o 26,90 % pre pedagogických zamestnancov sa zvyšujú náklady na prevádzku škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Súčasne známa výška financovania zvýšené náklady 

nepokrýva. Na zmiernenie finančných dopadov na rozpočet mesta a zabezpečenie služieb pre 

všetkých občanov je potrebná úprava VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač nasledovne:  

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu 

detí: 

Pôvodná výška príspevku do 

31.12.2022 

   Nová výška príspevku od 01.01.2023 

12,- €/mesiac 15,- €/mesiac 

 

2. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej 

umeleckej škole: 

Pôvodná výška príspevku do 31.12.2022 

Výška príspevku na 

polrok školského 

roka v € 

a) Prípravné štúdium 

pre žiakov vo veku 

od 5 do 6 rokov (bez 

nástroja/s nástrojom) 

b) Základné štúdium 

pre žiakov základných 

a stredných škôl 

c) Štúdium pre 

dospelých – študenti 

do 25 rokov 

d) Štúdium pre 

dospelých – pracujúci 

do 25 rokov 

Hudobný odbor 30,00 €/55,00 € 55,00 € 60,00 € 70,00 € 

Výtvarný odbor 30,00 € 30,00 € 60,00 € 70,00 € 

Tanečný odbor 30,00 € 30,00 € 60,00 € 70,00 € 
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Nová výška príspevku od 01.01.2023 

Výška príspevku na 

polrok školského 

roka v € 

a) Prípravné štúdium 

pre žiakov vo veku od 

5 do 6 rokov (bez 

nástroja/s nástrojom) 

b) Základné štúdium 

pre žiakov základných 

a stredných škôl 

c) Štúdium pre 

dospelých – študenti 

do 25 rokov 

d) Štúdium pre 

dospelých – pracujúci 

do 25 rokov 

Hudobný odbor 30,00 €/55,00 € 65,00 € 70,00 € 80,00 € 

Výtvarný odbor 30,00 € 40,00 € 70,00 € 80,00 € 

Tanečný odbor 30,00 € 40,00 € 70,00 € 80,00 € 

 

3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, na úhradu režijných 

nákladov a podmienky za stravovanie v školskej jedálni ako súčasti základnej školy:  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 16.11.2022 vydalo a zverejnilo na 

svojom webovom sídle nové Finančné pásma nákladov na potraviny na výrobu jedla v súlade 

so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej „školský zákon“) v znení 

neskorších predpisov pre školské stravovanie s platnosťou od 01.01.2023 a s účinnosťou 

najneskôr do 28.02.2023, preto od 01.01.2023 sa určuje finančný príspevok na stravovanie pre 

dieťa v súlade s 2. finančným pásmom a pre zamestnanca školy a iné fyzické osoby v súlade 

s 3. finančným pásmom nasledovne: 

 

Ukazovateľ 

Náklady na nákup potravín na jedno jedlo €/deň Spolu náklady 

na nákup 

potravín €/deň 

Úhrada 

spolu 

€/deň 
Raňajky Desiata Obed Olovrant 

Materská škola 

(stravník od 2 do 6 rok) - 0,45 € 1,10 € 0,26 € 1,90 € 1,90 € 

Základná škola 

(stravník od 6 do 11 r.) 

– žiak I. stupňa ZŠ - - 1,50 € - 1,50 € 1,50 € 

Základná škola 

(stravník od 11 do 15r.) 

– žiak II. stupňa ZŠ - - 1,70 € - 1,70 € 1,70 € 

Zamestnanci školy 

a cudzí stravníci  1,10 € 0,90 € 2,20 € 0,75 € 4,95 € 4,95 € 

Príspevok na režijné náklady pre zamestnanca školy a cudzieho stravníka na jedno odobraté 

hlavné jedlo (obed) sa zvyšuje zo sumy 1,30 € na sumu 1,50 € a na raňajky vo výške 0,33 €. 

Počet pripomienok tomuto VZN:  3 

z toho akceptovaných:   3   

Vyhodnotenie pripomienok tvorí prílohu k tejto dôvodovej správe. 
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Návrh uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

 

s ch v a ľ u j e 

 

VZN č. 05/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej  

pôsobnosti Mesta Sliač 

 


