
Dôvodová správa k návrhu VZN č.  

 

Dôvodová správa 

 k návrhu všeobecne záväzného nariadenia o zabezpečení stravovania v zariadení 

školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Úľany 

 

 

predkladateľ :  

Školská jedáleň, Výdajná školská jedáleň, Štefana Majora 560, 925 22 Veľké Úľany 

 

v zastúpení : Irenou Sebőkovou, riaditeľkou školskej jedálne 

 

zdôvodnenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľké Úľany podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 

písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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 aj ako iba „zákon“), sa 

uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení Obce Veľké Úľany  č. 9/2022 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienkach 

úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Úľany účinného dňom 

01.01.2023. 

Dňa 16.11.2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo a zverejnilo 

na svojom webovom sídle nové Finančné pásma na nákup potravín pre školské stravovanie 

na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov s platnosťou 

finančných pásiem od 01.01.2023. Na základe informácie MŠVV a Š SR finančné pásma 

určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 

platné od 01.01.2023 je potrebné prijať najneskôr do 28.02.2023.  

Finančné pásma A pre školské stravovanie na nákup potravín na jedno jedlo podľa 

vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.01.2023 sú stanovené v rozpätí od 1.  

pásma po 5. pásmo.  

Zamestnancom školy alebo školského zariadenia a iným fyzickým osobám sa určuje 

stupeň finančného pásma ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných podľa rozpätia 

finančného pásma B v rozpätí od 1. pásma po 5. pásmo. Pri príprave hlavných jedál pre 

zamestnancov školy alebo školského zariadenia je v normovaní s účinnosťou od 01.01.2023 

prípustná tolerancia navýšenia hmotnosti mäsa o 30 %.  

V zmysle § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako 

iba „zákon“) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec poskytuje stravovanie deťom, 

žiakom a zamestnancom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca 

alebo zamestnanec vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 



stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky pre jednotlivé vekové kategórie 

stravníkov.    

Zákonný zástupca a zamestnanec prispieva na čiastočnú úhradu režijných nákladov, 

ak tak určí zriaďovateľ. 

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady 

a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec určí zriaďovateľ 

všeobecne záväzným nariadením.  

     Zákon č. 65/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony zahŕňa aj opätovné zavedenie plošnej dotácie na obedy pre deti materských škôl 

a základných škôl. Plošné dotácie nebudú mať vplyv na čerpanie daňového bonusu na dieťa. Nárok na 

dotáciu nie je automatický, rodič bude musieť o ňu požiadať pri zápise dieťaťa v školskej jedálni. 

       Novelou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) 

nastala zmena od 01.05.2023 v poskytovaní dotácií na stravu.  

 Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na 

stravu“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej 

škole a v základnej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora 

výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov 

detí od platenia úhrady za stravu.  

 Právne vzťahy pri poskytovaní dotácií upravuje zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v 

pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).  

 Od 1. mája 2023 bude môcť byť dotácia na stravu poskytovaná na všetky deti, ktoré 

navštevujú posledný ročník materskej školy a základnú školu. Cieľom zmeny právnej 

úpravy je zabezpečiť, aby všetky deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku mali 

počas výchovy a vzdelávania v školskom zariadení adekvátny prísun zdravého a 

teplého jedla, a tak si systematicky budovali vzťah k správnym stravovacím návykom 

a tiež sa znížili náklady rodín spojené s poplatkami za stravovanie ich detí v školskom 

zariadení. Zároveň sa nebude prihliadať ani na to, či je rodič poberateľom daňového 

bonusu na dieťa. To znamená, že na dieťa si môže uplatňovať dotácia na stravu aj v 

prípade, že naň rodič poberá daňový bonus.  

Odkaz na zákony : 

Čl. VI 

Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 

177/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 222/2019 Z. z., zákona č. 89/2020 Z. z., 

zákona č. 417/2020 Z. z., zákona č. 257/2021 Z. z. a zákona č. 232/2022 Z. z. sa mení a 

dopĺňa takto: 

1. V § 4 odsek 3 znie: 



„(3) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na 

zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole
33

) a v základnej 

škole
34

) na dieťa, ktoré navštevuje 

a) posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, ak rodič dieťaťa alebo fyzická 

osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa 

podľa odseku 4 prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o 

poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na toto dieťa, 

b) materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v 

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

výške životného minima, 

c) materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník 

materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej 

núdzi.“. 

2. V § 4 odsek 6 znie: 

„(6) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 

a) 1,40 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v 

materskej škole a odobralo stravu, 

b) 2,10 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na 

prvom stupni a odobralo stravu; za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne 

vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole,
34aa

) 

alebo 

c) 2,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na 

druhom stupni a odobralo stravu; časť vety za bodkočiarkou v písmene b) sa vzťahuje 

rovnako.“. 

„(11) Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa 

osobitného predpisu
34b

) dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný 

stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa 

zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.“. 

V zmysle VZN 9/2022  Školská jedáleň vo Veľkých Úľanoch poskytovala stravu v 3. 

finančnom pásme na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov. 

 

Zmena VZN  Obce Veľké Úľany sa vzťahuje na určenie výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

a výdajnej školskej jedálne zriadených Obcou Veľké Úľany pre deti  materských  škôl, žiakov 

základných škôl a dospelých stravníkov (zamestnancov) s účinnosťou od 01. 05. 2023 a to 

v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z., o dotáciách v znení neskorších predpisov v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a v súlade s Finančným 

pásmami na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov účinných od 



01.01.2023, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej   

republiky 

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň navrhuje OZ schválenie VZN s účinnosťou 

od 01.05.2023 nasledovne :  

Finančné pásmo A na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov pre deti materských škôl, pre žiakov základných škôl od 6 do 11 rokov a pre 

žiakov základných škôl od 11 do 15 rokov v 3. pásme s prihliadnutím na Zákon č. 65/2023 Z. z. 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony a ktorý zahŕňa aj opätovné zavedenie plošnej dotácie na obedy pre deti materských 

škôl a základných škôl  s prihliadnutím na Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení jeho 

neskorších predpisov s účinnosťou od 01.05.2023.  

Pre zamestnancov škôl a školských zariadení Finančné pásmo B na nákup potravín na 

jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie, stravovanie 

športovcov, celoročné stravovanie a stravovanie zamestnancov škôl, školských zariadení 

a iných fyzických osôb podľa kategórie stravníkov Stredná škola od 15 do 19 rokov v 3. 

pásme s prípustnou toleranciou navýšenia hmotnosti mäsa o 30 %. 

 

 

Vo Veľkých Úľanoch, dňa 08.03.2023 

 

                                                                   

 

                                                                                    Irena Sebőková, v. r. 

 


