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Mesto Púchov v súlade s ustanovením § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.5, § 49 
ods.4, § 114 ods.6, § 116 ods.6, § 140 ods.10 a § 141 ods.6 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 „školský zákon“) a v zmysle zákona č. 375/2018 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z o dotáciách v pôsobnosti  Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa dopĺňa zákon č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
v y d á v a 
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I.Časť 

1. Účel dokumentu 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je určenie 

výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v jednotlivých 
druhoch škôl a školských zariadení a stanovenie ďalších postupov a podmienok pre úhradu 
tohto príspevku. 

2. Oblasť platnosti 
Nariadenie je platné pre všetky školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Púchov.   
Škola Adresa 

Základná umelecká škola Poštová 809/1, Púchov 

Školské zariadenie  

Centrum voľného času  Športovcov 904/9, Púchov 

Centrum voľného času súčasťou ZŠ Gorazdova Gorazdova 1174/2, Púchov 

Škola so školskou jedálňou  

Materská škola Požiarna 1291/26, Púchov 

Materská škola Požiarna 1292/11, Púchov 

Materská škola 1. mája 1348/28, Púchov 

Materská škola Chmelinec 1411/6, Púchov 

Materská škola Mládežnícka 1438/13, Púchov 

Materská škola Nosice 221, Púchov 

Materská škola súčasťou ZŠ s MŠ Slovanská Slovanská 330/23, Púchov 

Elokované pracovisko Komenského 50, ako súčasť MŠ 
Požiarna 1292/5, Púchov  

 

Školské zariadenie  

Školský klub detí súčasťou ZŠ Gorazdova Gorazdova 1174/2, Púchov 

Školský klub detí súčasťou ZŠ J.A.Komenského Komenského 652/50, Púchov 

Školský klub detí súčasťou ZŠ Mládežnícka Mládežnícka 1434/16, Púchov 

Školský klub detí súčasťou ZŠ s MŠ Slovanská Slovanská 330/23, Púchov 

Školské zariadenie  

Školská jedáleň súčasťou ZŠ Gorazdova Gorazdova 1174/2, Púchov 

Školská jedáleň súčasťou ZŠ J.A.Komenského Komenského 652/50, Púchov 

Školská jedáleň súčasťou ZŠ Mládežnícka Mládežnícka 1434/16, Púchov 

Školská jedáleň súčasťou ZŠ s MŠ Slovanská Slovanská 330/23, Púchov 
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3. Všeobecné ustanovenia 
(1)  Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole (ďalej len aj ako 

„MŠ“), výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole (ďalej aj ako „ZUŠ“), nákladov 
na činnosti v školskom klube detí (ďalej aj ako „ŠKD“), nákladov na činnosti v centre 
voľného času (ďalej aj ako „CVČ“) a v školskej jedálni (ďalej aj ako „ŠJ“) 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo 
žiaka alebo dospelý mesačným príspevkom (ďalej aj ako len „príspevok“), ktorého 
výšku určuje Mesto Púchov ako zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. 
 

(2) Príspevok je príjmom rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Púchov a uhrádza sa vopred do určeného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, 
ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. 
 

(3) Toto nariadenie určuje: 

a) výšku príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách 

a školských zariadeniach, 

b) výšku príspevkov na režijné náklady a podmienky úhrady v školských 

jedálňach, 

c) možnosť zníženia alebo odpustenia príspevkov pre deti a žiakov v hmotnej 

núdzi podľa príslušného zákona./7 

(4) Príspevky uvedené v druhej časti tohto nariadenia  sa platia na obdobie od septembra 
2020, okrem príspevku  na prevádzku materskej školy počas letných prázdnin, ktorý sa 
úhradza odo dňa účinnosti tohto všeobecnezáväzného nariadenia. 
 

(5) Na dobu trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19 a to za dni, počas ktorých je alebo 
bolo prerušené vyučovanie v školách alebo je alebo bola prerušená prevádzka školských 
zariadení sa určuje výška príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 
v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 
a centra voľného času, na čiastočnú úhradu nákladov a  na režijné náklady v školskej 
jedálni, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov v sume 0,00  eur. 
Povinnosť zákonného zástupcu platiť príspevok  na čiastočnú úhradu výdavkov na 
štúdium v základnej umeleckej škole v tomto období COVID-19 zostáva zachovaná 
v plnom rozsahu. 
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II.Časť 

4. Určenie výšky mesačného príspevku zákonného 
zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v MŠ  

(1)  Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný 
zástupca dieťaťa mesačne sumou 15,00 €.  
 

(2) Príspevok je príjmom rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Púchov a uhrádza sa vopred najneskôr do 20. dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. 
 

(3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených 
zákonom. /1 
 

(4) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza 
za dieťa v prípadoch stanovených zákonom./2 

 

(5) Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin je realizovaná v súlade s § 2 
ods. 6 Vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole a podľa zriaďovateľom 
schváleného letného harmonogramu prevádzky na aktuálny rok. 

 

(6) Pre určenie výšky príspevku je rozhodujúce písomné vyhlásenie zákonného zástupcu, 
v ktorom preukázateľne a záväzne vyjadrí svoj záujem o dochádzku dieťaťa do 
materskej školy v čase letných prázdnin a uvedie podľa aktuálneho letného 
harmonogramu, v ktorých týždňoch a ktorú materskú školu bude navštevovať.  

 

(7) Za týždeň dochádzky do materskej školy sa na účely platenia príspevku považuje 
každý, aj začatý týždeň, okrem týždňa, v ktorom 1. júl pripadne na štvrtok alebo piatok, 
kedy sa za začatý týždeň príspevok neuhrádza. 

 

(8) Zákonní zástupcovia dieťaťa, ktorí záväzne prihlásili dieťa podľa vyššie uvedených 
bodov na letnú prázdninovú činnosť sú povinní uhradiť príspevok do 20. júna 
aktuálneho roka na účet konkrétnej materskej školy, ktorú bude dieťa navštevovať. 
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(9) Zákonní zástupcovia uhradia príspevok konkrétnej materskej škole, kde bude dieťa 
prijaté na prázdninovú činnosť vo výške mesačného príspevku 24,00 €. V prípade, že 
dieťa nebude navštevovať plánovane pobyt v MŠ celý mesiac, príspevok sa uhrádza 
v pomernej časti nasledovne: 
a) za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu jeden týždeň:    6,00 €,  
b) za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu dva týždne:        12,00 €,  
c) za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu tri týždne:   18,00 €,  
d) za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu štyri týždne:        24,00 €. 

 

(10) Zákonní zástupcovia dieťaťa písomne požiadajú riaditeľku príslušnej materskej školy 

o vrátenie príspevku za prázdninovú činnosť, len v prípade, ak dieťa nenastúpilo 

na prázdninovú činnosť zo zdravotných dôvodov po predložení lekárskeho potvrdenia 

najneskôr do 30. septembra aktuálneho roka. 

 

5. Určenie výšky mesačného príspevku  
na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium 

 v ZUŠ 

(1) Výška mesačného príspevku na štúdium v ZUŠ so sídlom v Púchove a jej elokovaných 
pracoviskách je určená s prihliadnutím na vek žiaka a na skutočnosť,      či je žiak, resp. 
dospelý do 25 rokov, ktorý odovzdal čestné prehlásenie, započítaný do zberu k údajov 
k 15.9. bežného roka. Jednotlivé druhy mesačného príspevku sú nasledovné: 
a) v prípravnom štúdiu;  

- v skupinovom alebo v individuálnom vyučovaní 7,00 €, 

b) v základnom štúdiu; 

- v skupinovom vyučovaní (hudobný, výtvarný a tanečný odbor) 7,00 €, 

- v individuálnom vyučovaní (hudobný, výtvarný a tanečný odbor)   8,00 €, 

c) vo vyučovaní s rozšíreným počtom vyučovacích hodín;  

- základná suma 7,00 eur/8,00 eur sa zvýši úmerne k percentuálnemu zvýšeniu 

počtu hodín a týmto výpočtom riaditeľ školy určí výšku mesačnej úhrady, 

d) štúdium pre dospelých, ktorí majú vlastný príjem;   

- v skupinovom vyučovaní 14,00 €, 

e) štúdium pre dospelých, ktorí majú vlastný príjem; 

- v individuálnom vyučovaní 16,00 €,   
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f) štúdium pre dospelých, ktorí nemajú vlastný príjem a preukážu sa potvrdením školy 

o štúdiu na strednej alebo vysokej škole; 

- v skupinovom vyučovaní 7,00 €, 

g) štúdium pre dospelých, ktorí nemajú vlastný príjem a preukážu sa potvrdením školy 

o štúdiu na strednej alebo vysokej škole: 

- v individuálnom vyučovaní 8,00 €. 

(2) Príspevok je príjmom rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Púchov a uhrádza sa vopred najneskôr do 20. dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. 

 

(3)  V prípade, že zákonný zástupca, resp. dospelá osoba do 25 rokov bez vlastného 
príjmu,  neodovzdal ZUŠ  čestné prehlásenie pre zber údajov do štatistického 
výkazu k 15.9. a žiak/dospelá osoba je zaradený/á u iného poskytovateľa umeleckého 
vzdelania, a tiež v prípade, že žiak navštevuje viac ako jedenkrát individuálne alebo 
skupinové vyučovanie, zákonný zástupca/dospelá osoba prispieva mesačne sumou: 

a) v skupinovom vyučovaní 15,00 €, 

b) v individuálnom vyučovaní 30,00 €. 

 

(4) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ je 
v štúdiu dospelých nad 25 rokov určená nasledovne: 

a) v skupinovom vyučovaní 15,00 €, 

b) v individuálnom vyučovaní 30,00 €. 

 

(5)  Mesto Púchov, ako zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení 

príspevku v prípadoch stanovených zákonom./3 

 

 

6. Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosti ŠKD  

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, prispieva     

zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 7,00 €. 
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 (2) Príspevok je príjmom rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Púchov a uhrádza sa vopred najneskôr do 20. dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. 

(3) Mesto Púchov, ako zriaďovateľ školského klubu detí, môže rozhodnúť o znížení alebo 

odpustení príspevku v prípadoch stanovených zákonom./4   
 

7. Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosti CVČ 

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ prispieva: 

a) zákonný zástupca dieťaťa sumou mesačne vo výške 4,50  €, 

b) dospelá osoba sumou mesačne vo výške 5,00 €, 

c) zákonný zástupca za dieťa, s trvalým pobytom mimo územia mesta Púchov vo výške 
1/12 rovnajúcej sa v príslušnom kalendárnom roku aktuálnej výške dotácie na žiaka, 
spolu so sumou určenou v bode 7, ods. (1) písm. a) a to v prípade, že sa obec, ktorej 
deti navštevujú CVČ zmluvne nedohodne s Mestom Púchov na financovaní 
záujmového vzdelávania, 

d) zákonný zástupca dieťaťa s trvalým pobytom v inej obci mesačne sumou vo výške 
rozdielu sumy určenej v bode 7, ods. (1) písm. c) a sumou, ktorú obec poskytne 
na záujmové vzdelávanie  na príslušný kalendárny rok spolu so sumou uvedenou 
v bode 7, ods.1 a). 

(2) Príspevok je príjmom rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Púchov a uhrádza sa vopred najneskôr do 20. dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. 

(3) Mesto Púchov ako zriaďovateľ CVČ, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení 
príspevku v prípadoch stanovených zákonom./5   
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8. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov, výšky príspevku na režijné nákady 

a podmienok úhrady v školskej jedálni 
 

(1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Púchov, poskytuje stravovanie 
za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca a dospelá osoba 
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a súčasne čiastočne prispieva na úhradu 
režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania za: 

a) dieťa materskej školy, 
b) žiaka základnej školy, 
c) zamestnanca školy a školského zariadenia, 
d) inú fyzickú osobu so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva. 
 

(2) Stravníkom sa v školskej jedálni stáva dieťa MŠ, žiak ZŠ a dospelá osoba na základe 
prihlášky (zápisný lístok) na odber stravy, podpísanú v prípade: dieťaťa a žiaka - 
zákonným zástupcom a na základe úhrad podľa bodu 8., ods.(5) a ods. (10) písm. (b). 

 

(3) Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 
a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka a dospelej osoby sú stanovené 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len MŠ 
VVaŠ SR“) a zverejnené na webovom sídle príslušného ministerstva.   

 

(4) V súlade s platnými finančnými pásmami stanovenými MŠ VVaŠ SR určuje mesto 
Púchov výšku 3. pásma na nákup potravín na jedno jedlo pre stravníkov všetkých 
vekových kategórií vrátane dospelých stravníkov (zamestnanci a iné fyzické osoby) 
okrem stravníkov s diétnym stravovaním a žiakov športových škôl./8  

 

(5) Zákonný zástupca dieťaťa MŠ, žiaka ZŠ a dospelá osoba vopred najneskôr do 20. dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu podľa 

bodu 8., ods.(1) uhrádza:  

- príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov podľa bodu 8.,ods. (10), písm. 

a), písm. b)  alebo režijných nákladov podľa bodu 8., ods.(11)  

spolu   
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- s príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín 

podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na výživové dávky podľa bodu 

8., ods.(4)./10 

(6)  ŠJ poskytujú stravovanie s použitím dotácie na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa v MŠ a ZŠ podľa osobitného predpisu./6  

- Vzniknutý finančný rozdiel pri stanovenom finančnom pásme na nákup potravín 

na jedno jedlo: v jednotlivých kategóriách stravníkov „nad“ poskytnutú výšku dotácie 

na podporu výchovy k stravovacím návykom uhrádza zákonný zástupca. 

(7) Vzniknutý finančný rozdiel pri stanovenom finančnom pásme na nákup potravín 

v jednotlivých kategóriách stravníkov „do výšky“ poskytnutej dotácie na podporu 

výchovy k stravovacím návykom, ŠJ použije na úhradu režijných nákladov s cieľom 

skvalitnenia kultúry stravovania a na spestrenie stravy. 

(8) V prípade, že dieťa/žiak má predpísané na základe lekárskeho potvrdenia diétne 

stravovanie, škola vyplatí zákonnému zástupcovi dotáciu na podporu výchovy 

k stravovacím návykom podľa osobitného predpisu/6a bezhotovostným stykom na jeho 

bankový účet na základe evidencie dochádzky dieťaťa/žiaka v MŠ, ZŠ. Zákonný 

zástupca dieťaťa/žiaka k vyplácaniu dotácie predloží škole aktuálny doklad od 

odborného lekára – špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.)/11. 

Za evidenciu dochádzky takého dieťaťa/žiaka a zúčtovanie dotácie zriaďovateľovi 

zodpovedá riaditeľ školy. 

(9) Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka k výške príspevku na nákup potravín uhrádza: 

a) príspevok na režijné náklady vo výške 2,00 € na mesiac, v ktorom dieťa/žiak 

daného stravovacieho zariadenia odobral aspoň jedno hlavné jedlo, tento 

príspevok sa pripočítava k príspevku na nákup potravín a spolu s ním sa uhrádza, 

 
b) finančnú zábezpeku do 20. augusta pred začiatkom školského roka na nákup 

potravín nedotovanej stravy vo výške 30,00 € za dieťa v poslednom ročníku MŠ a 
žiaka ZŠ, pre prípad, že zákonný zástupca včas neodhlási dieťa/žiaka zo stravy 
v súlade s prevádzkovým poriadkom ŠJ na vyrovnanie finančného rozdielu 
vrátenej odčerpanej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, 
podľa kategórie stravníkov.  
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c)   Strava sa odhlasuje deň vopred v súlade s prevádzkovým poriadkom ŠJ. Ak nie je 
možné stravníka zo závažných dôvodov (napr. vážne ochorenie) včas odhlásiť, 
má zákonný zástupca právo odobrať jedlo dieťaťa/žiaka v prvý deň do svojich 
prepravných nádob a ostatné dni je nutné odhlásiť. Pretože na toto dieťa nebude 
poskytnutá dotácia budú odčerpané finančné prostriedky z finančnej zábezpeky 
na vrátenie odčerpanej dotácie. Za odhlásenú, respektíve prihlásenú stravu je 
zodpovedný stravník, prípadne zákonný zástupca žiaka. 
 

d)   Ak sa dieťa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a žiak vyučovania v ZŠ 
a neodoberie obed, finančné prostriedky na tento obed sa odčerpajú z finančnej 
zábezpeky na vrátenie dotácie. 
 

e) Zúčtovanie finančnej zábezpeky z bodu 8, ods. (5) sa zrealizuje minimálne  

1-krát ročne, alebo podľa jej vyčerpania v súlade s prevádzkovým poriadkom 

konkrétnej ŠJ. 

(10) ŠJ poskytuje stravovanie deťom a žiakom zo škôl iných zriaďovateľov, 

zamestnancom škôl a školských zariadení a iným fyzickým osobám s úhradou výšky 

režijných nákladov v sume 1,79 € na jedno hlavné jedlo. 

(11) Mesto Púchov ako zriaďovateľ ŠJ, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení 
príspevku v prípade stanovených zákonom./9 To neplatí, ak ide o deti a žiakov, 
na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách 
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 
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III. Časť 

9. Záverečné a zrušovacie ustanovenia 
 

(1) Zrušuje sa: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Púchov č. 5/2019 o určení výšky mesačného 
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v 
materskej škole a na štúdium v základnej umeleckej škole, výšku mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a centra 
voľného času, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky 
príspevku na režijné náklady a podmienok úhrady v školskej jedálni, ktoré sú 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov.  
 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 
Púchov dňa 24.06.2020 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              JUDr. Katarína HENEKOVÁ 

                                                                                                 primátorka mesta 
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Zoznam preberaných právnych noriem k odkazom: 
 
/1   § 28 ods.6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
/2  § 28 ods.7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
/3  § 49 ods.5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
/4   § 114 ods.7 zákona č. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
/5  § 116 ods.7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
/6  §4 ods.3 písm. a) – c) zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,  

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
 
/6a §4 ods.6 zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,  sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky 
 
/7  podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
 
/8 Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 

s účinnosťou od 01.09.2019 vydané MŠVVaŠ SR 
 
/9 § 140 ods.12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
/10 Vyhláška Ministerstva školstva a Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského 

stravovania 
 
/11 Aplikácia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších 

predpisov – IN ÚPSVaR č. 018/2019 s účinnosťou od 1.5.2019, ktorá upravuje postup 
zamestnancov ÚPSVaR a zamestnancov ústredia s výkonom práce na úrade pri poskytovaní 
dotácií na podporu k stravovacím návykom dieťaťa a dotácií na podporu výchovy k plneniu 
školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením. 


