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Mesto Malacky, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 



 

zmien a doplnkov a podľa § 28, § 49, § 114, § 116 a § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a v zmysle § 5 a § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva 
toto 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach  

 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie 
(ďalej len „nariadenie“) určuje výšku 
príspevku zákonného zástupcu na 
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 
dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku 
na čiastočnú úhradu výdavkov v základnej 
umeleckej škole, výšku príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti  
školského klubu detí, výšku príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti  
centra voľného času a výšku príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov, výšku 
príspevku na režijné náklady a podmienky 
úhrady v školskej jedálni. 
 
(2)  Na účely tohto nariadenia sú 
školami materská škola a základná 
umelecká škola a školskými zariadeniami 
školský klub detí, centrum voľného času 
a školská  jedáleň, ktoré sú v  
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Malacky. 
 

§ 2 
Materská škola 

 
(1)  Za pobyt dieťaťa v materskej škole 
prispieva zákonný zástupca dieťaťa na 
čiastočnú úhradu výdavkov materskej 
školy mesačne na jedno dieťa sumou 23 €. 
Ak dieťa na základe odborného 
odporučenia lekára, psychológa alebo 
špeciálneho pedagóga navštevuje celý 
mesiac iba dopoludňajšie vzdelávanie, 
zákonný zástupca prispieva mesačne 
sumou 12 €. 
  

(2)  Príspevok v materskej škole sa 
neuhrádza za dieťa, 
a) ktoré má jeden rok pred plnením 
povinnej školskej dochádzky, 
b) 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,  
c) ktoré je umiestnené v zariadení na 
základe rozhodnutia súdu, 
d) ktoré má prerušenú dochádzku do 
materskej školy na viac ako tridsať po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu 
choroby alebo rodinných dôvodov 
preukázateľným spôsobom, 
e) ktoré nedochádzalo do materskej školy 
v čase školských prázdnin alebo bola 
prerušená prevádzka materskej školy 
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 
závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch 
uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 
určeného príspevku. 
 
(3)  Termín a spôsob úhrady príspevku 
určí riaditeľ materskej školy vnútorným 
predpisom školy. 

§ 3 
Základná umelecká škola 

 
(1)  Na čiastočnú úhradu výdavkov na 
štúdium v základnej umeleckej škole 
prispieva mesačne na jedného žiaka 
zákonný zástupca žiaka alebo dospelý žiak 
a)     na prípravné štúdium sumou 8 €, 
b)     na základné štúdium I. a II. stupňa   
- individuálne vyučovanie sumou 10 €, 
- skupinové vyučovanie sumou 9 €, 
c)     na rozšírené štúdium I. a II. stupňa 
- individuálne vyučovanie sumou 12 €, 
- skupinové vyučovanie sumou 11 €,      
d)     na štúdium pre dospelých do 25 rokov                    



 

- individuálne vyučovanie sumou 17 €,                                                                                            
- skupinové vyučovanie sumou 15 €,                  
na štúdium pre dospelých nad 25 rokov                  
- individuálne vyučovanie sumou 25 €,                                                                                   
- skupinové vyučovanie sumou 20 €.                 

 
(2)    Riaditeľ základnej umeleckej školy 
môže znížiť alebo odpustiť príspevok 
podľa odseku 1, ak zákonný zástupca žiaka  
alebo plnoletý žiak o to písomne požiada 
riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, 
že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.  
 
(3) Žiak započítaný do zberu údajov 
v inej základnej umeleckej škole prispieva 
mesačne sumou 53 € na jeden odbor 
skupinového štúdia a na jeden hlavný 
predmet v hudobnom odbore.  Na druhý 
a ďalší odbor v skupinovom štúdiu a druhý 
a ďalší hlavný predmet v hudobnom 
odbore prispieva mesačne sumou podľa 
odseku 1. 
 
(4) Termín a spôsob úhrady príspevku 
určí riaditeľ základnej umeleckej školy 
vnútorným predpisom školy. 

 
 

      § 4 
Školský klub detí 

 
(1)  Na čiastočnú úhradu nákladov na 
činnosti školského klubu detí prispieva 
zákonný zástupca žiaka mesačne na 
jedného žiaka sumou 12 €.  
 
(2) Riaditeľ základnej školy môže 
znížiť alebo odpustiť príspevok podľa 
odseku 1, ak zákonný zástupca žiaka o to 
písomne požiada riaditeľa školy a predloží 
mu doklad o tom, že je poberateľom dávky 
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v 
hmotnej núdzi.  
 
(3)    Termín a spôsob úhrady príspevku 
určí riaditeľ základnej školy vnútorným 
predpisom školy. 

§ 5 
Centrum voľného času 

 

(1)  Na čiastočnú úhradu nákladov na 
činnosti centra voľného času prispieva 
zákonný zástupca dieťaťa mesačne na 
dieťa  
a)   navštevujúce MŠ  8 €,    
b)  za záujmové útvary (jazykové, tanečné, 
estetické, športové, hudobné, počítačové a 
iné) od 10 € do 14 €,  
c)  za kurzy 10 €.  
 
(2)    Výška príspevku v centre voľného 
času zohľadňuje charakter záujmovej 
činnosti a materiálno-technickú náročnosť 
záujmových útvarov. 
 
(3)  Riaditeľ centra voľného času určí 
podľa podmienok, ktoré stanoví vnútorný 
predpis školského zariadenia, výšku 
príspevku zákonného zástupcu podľa 
odseku 1 písm. b) v jednotlivých 
záujmových útvaroch. Vo vnútornom 
predpise stanoví riaditeľ i pomernú časť 
príspevku na mesiace september a jún, keď 
záujmová činnosť prebieha len časť 
mesiaca. 
 
(4) Za dieťa s trvalým pobytom 
v meste Malacky a dieťa s trvalým 
pobytom v obci, ktorá prispieva na dieťa 
prijaté do CVČ v Malackách jeho 
zriaďovateľovi najmenej vo výške sumy 
pridelenej z DPFO, uhrádza zákonný 
zástupca príspevok vo výške 50 % zo súm 
určených podľa odseku 1 písm. a) a b) 
a odseku 3. 
 
(5)  Na čiastočnú úhradu nákladov 
na činnosti centra voľného času prispieva 
dospelá osoba mesačne  
a) za záujmové útvary (jazykové, tanečné, 
estetické, športové, hudobné, počítačové a 
iné) od 11 € do 14 €, študent po predložení 
potvrdenia o návšteve školy 10 €.           
b) za kurzy 12 €.  
 
(6)  Riaditeľ centra voľného času určí 
podľa podmienok, ktoré stanoví vnútorný 
predpis školského zariadenia, výšku 
príspevku podľa ods. 5 písm. a) 
v jednotlivých záujmových útvaroch.  
Vo vnútornom predpise stanoví riaditeľ 
i pomernú časť príspevku na mesiace 



 

september a jún, keď záujmová činnosť 
prebieha len časť mesiaca. 
 
(7)  Na jednorazové akcie centra 
voľného času prispieva účastník sumou 1 
€.  
 
(8) Riaditeľ centra voľného času môže 
znížiť alebo odpustiť príspevok podľa 
odsekov 1 a 5, ak zákonný zástupca žiaka 
alebo plnoletý žiak o to písomne požiada 
riaditeľa centra voľného času a predloží 
mu doklad o tom, že je poberateľom dávky 
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v 
hmotnej núdzi.  
 
(9)   Termín a spôsob úhrady príspevku 
určí riaditeľ centra voľného času 
vnútorným predpisom školského 
zariadenia. 
 

§ 6 
Školská jedáleň pri materskej škole 

 
(1)  Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza 
finančný príspevok na stravovanie vo 
výške nákladov na nákup potravín podľa 
vekových kategórií stravníkov v súlade 
s finančnými pásmami určenými 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky a na úhradu 
režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál 
a nápojov. 
 
(2)    Príspevok na nákup potravín pre 
dieťa materskej školy na jeden deň je vo 
výške tretieho finančného pásma nákladov 
na nákup potravín – 1,19 € (z toho desiata 
0,28 €,  obed 0,68 €,  olovrant  0,23 €).   
Príspevok na úhradu režijných nákladov 
školskej jedálne je vo výške 0,10 € za deň, 
na ktorý je uhradený príspevok na 
stravovanie. 
Platba zákonného zástupcu za celodennú 
stravu na jeden deň za jedno dieťa je vo 
výške 1,29 €.   
 
(3)   Výšku úhrady ceny obeda 
v školských jedálňach dospelých 
stravníkov, ktorými sú zamestnanci škôl 
a cudzí stravníci, a ktorí hradia v cene 
obeda náklady na nákup potravín a režijné 

náklady, určí riaditeľ materskej školy 
vnútorným predpisom v súlade 
s finančnými pásmami na nákup potravín 
určenými Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky. 
 
(4)  Poplatky podľa odseku 2 a odseku 
3 sa uhrádzajú mesačne vopred 
bezhotovostnou platbou.  
 

§ 7 
Školská jedáleň pri základnej škole 

 
(1) Zákonný zástupca žiaka uhrádza 
finančný príspevok na stravovanie vo 
výške nákladov na nákup potravín podľa 
vekových kategórií stravníkov v súlade 
s finančnými pásmami určenými 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky a na úhradu 
režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál 
a nápojov. 
 
(2)  Príspevok na nákup potravín na 
jeden obed je pre žiaka základnej školy  vo 
výške druhého finančného pásma nákladov 
na nákup potravín – pre žiaka I. stupňa 
0,95 €, pre žiaka II. stupňa 1,01 €. 
Príspevok na úhradu režijných nákladov 
školskej jedálne je vo výške 0,10 € za deň, 
na ktorý je uhradený príspevok na 
stravovanie. 
Platba zákonného zástupcu za jeden obed 
je pre žiaka I. stupňa 1,05 €, pre žiaka II. 
stupňa 1,11 €.  
 
(3)  Výšku úhrady ceny obeda 
v školských jedálňach dospelých 
stravníkov, ktorými sú zamestnanci škôl 
a cudzí stravníci, a ktorí hradia v cene 
obeda náklady na nákup potravín a režijné 
náklady, určí riaditeľ základnej školy 
vnútorným predpisom v súlade 
s finančnými pásmami na nákup potravín 
určenými Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu  Slovenskej republiky. 
 
(4)  Poplatky podľa odseku 2 a odseku 3 sa 
uhrádzajú mesačne vopred bezhotovostnou 
platbou.  

 
§ 8 



 

Záverečné  ustanovenia 
 
(1) Toto nariadenie bolo schválené 
uznesením Mestského zastupiteľstva v 
Malackách č. 137/2013 dňa 12. decembra 
2013.  
  
(2) Týmto nariadením sa ruší 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Malacky č. 14/2011 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v znení 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Malacky č. 6/2012.  
 
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie 
nadobúda účinnosť 1. januára 2014. 
 
V Malackách, 13.12.2013 
 
 
 
 
 

                RNDr. Jozef Ondrejka 
                    primátor mesta 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 


