
            

 
MESTO TRNAVA 

MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE 
 
 

 
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

Č. 579, 
 
 
 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 554, ktorým sa určujú výšky 
príspevkov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. 

 
           

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na základe samostatnej 

pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 
a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5 
a 7, § 49 ods. 4a 6, § 116 ods. 6 a 8 a § 140 ods. 10 a 12 zákona č. 
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. 
 

     



Čl. 1 

Pozmeňujúce a doplňujúce ustanovenia  

 

1. V článku 3 sa dopĺňa odsek 3: 

Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu materskej školy sa 

neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, 

b) ktorého zákonný zástupca o to písomne požiada zriaďovateľa 

prostredníctvom riaditeľa školy a predloží doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi, 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 

d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na  minimálne 

30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby 

alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (lekárske 

potvrdenie alebo čestné vyhlásenie rodiča a kópia triednej knihy 

s vyznačenou dochádzkou dieťaťa v prípade, že neprítomnosť 

dieťaťa v MŠ nemôže zákonný zástupca preukázať lekárskym 

potvrdením), pričom o odpustenie príspevku, resp. jeho pomernej 

časti požiada zákonný zástupca zriaďovateľa prostredníctvom 

riaditeľa školy do 30 kalendárnych dní od opätovného nástupu 

dieťaťa do materskej školy, 

e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin 

(letná činnosť MŠ) 

f) ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená 

zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto 

prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného 

príspevku.  

g)  

2. V článku 3 sa dopĺňa odsek 4: 

Ak dieťa začalo plnenie predprimárneho vzdelávania v priebehu 

mesiaca alebo ukončilo plnenie predprimárneho vzdelávania 

v priebehu mesiaca z objektívnych príčin (ukončenie diagnostického 

pobytu, zdravotné dôvody a iné preukázateľné dôvody), bude 

zákonnému zástupcovi vrátená alikvótna časť za počet dní, počas 

ktorých nedochádzalo dieťa do materskej školy. 

3. V článku 3 sa dopĺňa odsek 5: 

Ak zákonnému zástupcovi, ktorého dieťa je predprimárne vzdelávané 

a v nasledujúcom školskom roku bude v materskej škole plniť povinné 

predprimárne vzdelávanie, alebo nastúpi na plnenie povinnej školskej 

dochádzky, vznikne na poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

preplatok, bude táto čiastka vrátená zákonnému zástupcovi 

(žiadateľovi) do 30 dní po ukončení školského roka (31. 08.), v ktorom 

preplatok vznikol na jeho bankový účet uvedený v žiadosti.  

 

 



4. V článku 4 sa dopĺňa odsek 2: 

Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov na 

štúdium v základných umeleckých školách sa neuhrádza za žiaka: 

a) ktorého zákonný zástupca o to písomne požiada zriaďovateľa 

prostredníctvom riaditeľa školy a predloží doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi, 

b) ktoré má prerušenú dochádzku do základnej umeleckej školy na  

minimálne 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu 

choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom 

(lekárske potvrdenie alebo čestné vyhlásenie rodiča a kópia 

triednej knihy s vyznačenou dochádzkou žiaka v prípade, že 

neprítomnosť žiaka v základnej umeleckej škole nemôže zákonný 

zástupca preukázať lekárskym potvrdením), pričom o odpustenie  

príspevku, resp. jeho pomernej časti požiada zákonný zástupca 

zriaďovateľa prostredníctvom riaditeľa školy do 30 kalendárnych 

dní od opätovného nástupu žiaka do základnej umeleckej školy. 

5. V článku 5 sa dopĺňa odsek 2: 

Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosti školského klubu detí sa neuhrádza za žiaka: 

a) ktorého zákonný zástupca o to písomne požiada zriaďovateľa 

prostredníctvom riaditeľa školy a predloží doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi, 

b) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 

c) ktoré má prerušenú dochádzku do školského klubu detí na  

minimálne 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu 

choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom 

(lekárske potvrdenie alebo čestné vyhlásenie rodiča a kópia 

triednej knihy s vyznačenou dochádzkou dieťaťa v prípade, že 

neprítomnosť dieťaťa v školskom klube detí nemôže zákonný 

zástupca preukázať lekárskym potvrdením), pričom o odpustenie 

príspevku, resp. jeho pomernej časti požiada zákonný zástupca 

zriaďovateľa prostredníctvom riaditeľa školy do 30 kalendárnych 

dní od opätovného nástupu dieťaťa do školského klubu detí, 

d) ktoré nedochádzalo do školského klubu detí v čase letných 

prázdnin  

e) ak bola prerušená prevádzka školského klubu detí zapríčinená 

zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto 

prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného 

príspevku.  

6. V článku 6 sa dopĺňa odsek 2: 

Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosti centra voľného času sa neuhrádza za žiaka: 

a) ktorého zákonný zástupca o to písomne požiada zriaďovateľa 

prostredníctvom riaditeľa centra voľného času a predloží doklad 

o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, 



b) ktoré má prerušenú dochádzku do centra voľného času na  

minimálne 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu 

choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom 

(lekárske potvrdenie alebo čestné vyhlásenie rodiča a kópia triednej 

knihy s vyznačenou dochádzkou žiaka v prípade, že neprítomnosť 

žiaka v centre voľného času nemôže zákonný zástupca preukázať 

lekárskym potvrdením), pričom o odpustenie príspevku, resp. jeho 

pomernej časti požiada zákonný zástupca zriaďovateľa 

prostredníctvom riaditeľa centra voľného času do 30 kalendárnych 

dní od opätovného nástupu žiaka do centra voľného času. 

7. Čísla článkov VZN č. 554 sa menia nasledovne: 

článok 7 na článok 8, článok 8 na článok 9, článok 9 na článok 10, 

článok 10 na článok 11 

8. Článok 7 s názvom „Výpočet pomernej (alikvótnej) časti“ znie 

nasledovne: 

a) Výpočet pomernej (alikvótnej) časti pre článok 1 tohto VZN sa riadi 

vzorcom: 

pomerná (alikvótna) časť – y 

výška príspevku – A 

počet pracovných dní, ktoré dieťa/žiak nedochádzalo/nedochádzal 

do školy alebo školského zariadenia – B 

počet pracovných dní v mesiaci – C 

y = A x B / C 

Výsledok výpočtu sa zaokrúhli na centy smerom nadol 

b) V prípade, že absencia dieťaťa/žiaka prechádzala plynule do 

nasledujúceho mesiaca, alebo mesiacov, použije sa vzorec pre 

výpočet pomernej (alikvótnej) časti v písmene a) pre každý mesiac 

samostatne. 

 

Čl. 2 

Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 16. februára 

2022. 

 

 

 

 JUDr. Peter Bročka, LL.M. 

 primátor mesta Trnava 

 v zastúpení na základe písomného poverenia 

 PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH., v.r. 

 prvá zástupkyňa primátora 

 

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa: 15.2.2022 

Vyvesené dňa: 16.2.2022 

Zvesené dňa: 4.3.2022 


