
 

 

 

NÁVRH 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno VZN č. .........../2019 o výške príspevku  
za pobyt die ťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku 
v základnej umeleckej škole a o čiasto čnej úhrade nákladov v centre vo ľného času  a 

v školských jedál ňach v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta Komárno  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR 
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 
NR SR číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona NR SR číslo 601/2003 Z. 
z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a zákona NR SR č. 544/2010 Z. z. o  dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení: 

 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje výšku a podmienky 

úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu:  
a) na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole, 
b) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských klubov detí, 
c) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času, 
d) na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, 
e) na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v školských jedálňach a 
výdajných školských jedálňach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Komárno (ďalej len „mesto“ 
alebo „zriaďovateľ“). 
 
 

§ 2 
Materská škola 

 
1) Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materských školách prispieva zákonný 

zástupca na jedno dieťa mesačne sumou 10,00 eur. 
 
2) Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materských školách cez letné prázdniny 

prispieva zákonný zástupca na jedno dieťa mesačne sumou 20,00 eur s možnosťou 
uplatnenia alikvotnej čiastky minimálne na jeden týždeň – 5,00 eur.  
V prípade uplatnenia alikvotnej čiastky na jeden týždeň príspevok sa uhrádza za každý 
začatý týždeň.  
 

3) Oslobodenie a zníženie príspevku je uvedené v § 7 tohto VZN. 
 
4) Spôsob úhrady príspevku je uvedené v § 8 tohto VZN. 
 
 

§ 3 
Školský klub detí 

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

zákonný zástupca  na jedného žiaka mesačne sumou 10,00 eur. 
 



 

 

 

2) Oslobodenie a zníženie príspevku je uvedené v § 7 tohto VZN. 
 
3) Spôsob úhrady príspevku je uvedené v § 8 tohto VZN. 

 
 

§ 4 
Centrum vo ľného času 

 
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva 

zákonný zástupca žiaka mesačne sumou do 7,00 eur podľa náročnosti a charakteru 
jednotlivých krúžkov a vzdelávacích aktivít. 

 
2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ďalšími činnosťami centra voľného času počas 

letných prázdnin prispieva zákonný zástupca alebo dospelá osoba osobitne, a to sumou 
vo výške čiastočného pokrytia nákladov spojených s organizovaním týchto činností.  

 
3) Rozpis krúžkov a vzdelávacích aktivít s výškou príspevku zákonného zástupcu resp. 

dospelej osoby je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN. 
 
4) Oslobodenie a zníženie príspevku je uvedené v § 7 tohto VZN. 
 
5) Spôsob úhrady príspevku je uvedené v § 8 tohto VZN. 

 
 

§ 5 
Základná umelecká škola 

 
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 

prispieva: 
a) zákonný zástupca  žiaka mesačne sumou od 3,40 eur do 7,00 eur podľa náročnosti 

a charakteru jednotlivých odborov školy.  
b) dospelá osoba mesačne sumou od 10,00 eur do 14,00 eur podľa náročnosti 

a charakteru jednotlivých odborov školy.  
 
2) Rozpis odborov s výškou príspevku zákonného zástupcu resp. dospelej osoby je uvedený 

v prílohe č. 2 tohto VZN. 
 
3) Oslobodenie a zníženie príspevku je uvedené v § 7 tohto VZN. 
 
4) Spôsob úhrady príspevku je uvedené v § 8 tohto VZN. 
 

 
§ 6 

Školská jedále ň a výdajná školská jedále ň 
 

1) Na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni prispieva 
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka mesačne príspevkom vo výške nákladov na nákup 
potravín stanoveným podľa stravnej jednotky a vekových kategórií stravníkov 
a čiastočným príspevkom na úhradu režijných nákladov. Výška nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov je v súlade s 2. finančným pásmom vydaným 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Rozpis príspevku podľa stravnej jednotky a vekových kategórií stravníkov je uvedený 
v prílohe č. 3 tohto VZN. 
Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na úhradu nákladov v školskej jedálni 
sa zníži o výšku poskytnutej Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 



 

 

 

podľa osobitného právneho predpisu1, ak sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej 
činnosti a odobralo stravu.  

 
2) Na čiastočnú úhradu nákladov diétneho stravovania v školskej jedálni a výdajnej školskej 

jedálni prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka mesačne vo výške nákladov na 
nákup potravín pre diétne stravovanie podľa stravnej jednotky a vekových kategórií 
stravníkov a čiastočným príspevkom na úhradu režijných nákladov. Výška nákladov na 
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je v súlade s 2. finančným pásmom 
vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Rozpis príspevku podľa stravnej jednotky a vekových kategórií stravníkov je uvedený 
v prílohe č. 4 tohto VZN.  
Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na úhradu nákladov v školskej jedálni 
sa zníži o výšku poskytnutej Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 
podľa osobitného právneho predpisu2, ak sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej 
činnosti a odobralo stravu.  
 

3) Ak dieťa materskej školy alebo žiak základnej školy, u ktorého podľa posúdenia 
ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a neodoberie stravu z 
dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu 
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu3 vyplatí 
zriaďovateľ prostredníctvom školy zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka poukázaním 
na účet zákonného zástupcu dieťaťa v banke a to pri vyúčtovaní dotácie, za každý deň, 
v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti.  
 

4) V prípade nezabezpečenia diétneho stravovania pre stravníkov zákonný zástupca dieťaťa 
materskej školy a žiaka základnej školy musí prihlásiť dieťa materskej školy alebo žiaka 
základnej školy prostredníctvom zápisného lístka na osobitný spôsob stravovania s 
podmienkou zdokladovania zdravotného stavu od lekára špecialistu: 
a)  s individuálnou donáškou stravy 
b)  so zabezpečovaním diétneho stravovania doma. 
 

5) Pri individuálnej donáške diétnej stravy zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný 
hradiť čiastočnú úhradu režijných nákladov podľa prílohy č. 4. Táto suma bude odpočítaná 
zo sumy podľa § 6 ods. 3). 

 
6) Príspevok na stravovanie podľa prílohy č. 3, resp. prílohy č. 4 tohto VZN je určený na 

úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v 
nadväznosti na odporúčané výživové dávky a platné finančné pásma zverejnené 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určujúce rozpätie 
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.  

 
7) Čiastočný príspevok na režijné náklady je určený na bežné výdavky školskej jedálne a 

výdajnej školskej jedálne.  
 
8) Zamestnanci škôl a školských zariadení majú výšku príspevku na nákup potravín určenú  v 

kategórii  pre stravníkov od 15 do 19 rokov v súlade s 2. finančným pásmom vydaným 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

                                                           

1 §4 Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov 
2 §4 Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov 
3 §4 Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov 



 

 

 

Zamestnanci škôl a školských zariadení  uhrádzajú za jedno jedlo  náklady na nákup 
potravín, podľa prílohy č. 3, resp. prílohy č. 4 tohto VZN aj réžiu vo výške skutočných 
nákladov potrebných na prípravu jedného jedla, pritom ich zamestnávateľ dodrží 
ustanovenia osobitných predpisov4. 

 
9) Cudzí stravníci5 uhrádzajú okrem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo aj réžiu vo 

výške skutočných režijných nákladov potrebných na prípravu jedného jedla podľa prílohy 
č. 3, resp. prílohy č. 4 tohto VZN.  

 
10) Cudzí stravníci školských zariadení – súkromných detských jaslí majú výšku príspevku  na 

nákup potravín určenú v kategórii  pre stravníkov od 2 do 5 rokov v súlade s 2. finančným 
pásmom vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  
Uhrádzajú za jedno jedlo  náklady na nákup potravín, podľa prílohy č. 3, resp. prílohy č. 4 
tohto VZN aj réžiu vo výške skutočných nákladov potrebných na prípravu jedného jedla. 

 
11) Cudzí stravníci – dôchodcovia uhrádzajú sumu za stravovanie podľa prílohy č. 3, resp. 

prílohy č. 4 tohto VZN. 
 
12) Zabezpečenie jedla pri organizovaných akciách6 povoľuje zriaďovateľ školských jedální na 

základe žiadosti organizátora akcie. Organizátori uhrádzajú okrem nákladov na nákup 
potravín na jedno jedlo aj réžiu vo výške skutočných režijných nákladov potrebných na 
prípravu jedného jedla podľa prílohy č. 3, resp. prílohy č. 4 tohto VZN. 

 
13) Výška príspevku na režijné náklady na jedno hlavné jedlo pre zamestnancov škôl a 

školských zariadení a iné fyzické osoby je určené po prepočte skutočných nákladov na 
mzdy a prevádzku školskej jedálne, resp. výdajnej školskej jedálne za predchádzajúci 
kalendárny rok.  

 
14) V prípade, ak sa dieťa nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy alebo 

vyučovania základnej školy zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktoré navštevuje 
materskú školu alebo základnú školu je povinný do 1300 hod. deň vopred odhlásiť zo 
stravy (telefonicky, osobne, online) svojho dieťa, ktoré sa nezúčastní vzdelávacieho 
procesu v materskej škole alebo v základnej škole.  
Podmienky odhlásenia zo stravy sú stanovené v zápisnom lístku stravníka (vzor zápisného 
lístka tvorí prílohu č. 5 tohto VZN).  

 
15) Oslobodenie a zníženie príspevku je uvedené v § 7 tohto VZN. 
 
16) Spôsob úhrady príspevku je uvedené v § 8 tohto VZN. 
 

 
§ 7 

Oslobodenie a zníženie príspevku 
 

1) Príspevok v materskej škole stanovený v § 2 tohto VZN 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.  
 

2) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza  
                                                           

4 §152 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
5 §2 ods. 1 písm. d) až f) Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o zariadení školského stravovania č. 330/2009 Z. z. 
6 §2 ods. 1 písm. c) Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o zariadení školského stravovania č. 330/2009 Z. z. 



 

 

 

a) za dieťa ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 
preukázateľným spôsobom, 

b) za dieťa 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) O znížení alebo odpustení príspevku podľa § 2 až § 6 tohto VZN môže rozhodnúť 

zriaďovateľ na základe písomnej žiadosti a po predložení dokladu o tom, že zákonný 
zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.  

 
4) Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na úhradu čiastočných 

režijných nákladov potrebných na prípravu jedného jedla, ak zákonný zástupca predloží 
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi vrátane detí a žiakov, na ktoré sa 
poskytuje dotácia podľa § 4 Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 
Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov.  

 
 

§ 8 
Spôsob úhrady príspevku 

 
1) Príspevok stanovený v § 2 ods. 1) a § 3 až § 6 tohto VZN sa uhrádza mesačne, vždy 

vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci bezhotovostným prevodom. 
 
2) Príspevok stanovený v § 2 ods. 2) zákonný zástupca uhradí do 30. júna kalendárneho 

roka. 
 
3) Rozhodnutie o výške príspevku vydáva riaditeľ. Rozhodnutie musí mať písomnú formu 

a musí obsahovať najmä: 
b) identifikačné údaje dieťaťa (žiaka) a zákonného zástupcu, 
c) poskytovaný príspevok, 
d) výšku príspevku určenej na čiastočnú úhradu nákladov školy alebo školského 

zariadenia, 
e) spôsob úhrady. 

 
4) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka s nárokom na Dotáciu na podporu výchovy k 

stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu7 uhrádza do 15. 
septembra kalendárneho roka jednorazový príspevok (zálohovú platbu) na stravovanie v 
sume 24 eur. Záloha je určená na jeden školský rok, resp. do doby vyčerpania. V prípade 
vyčerpania sumy je potrebné uhrádzať príspevok opakovane.  
Podmienky zaplatenia a vrátenia príspevku na stravovanie sú stanovené v zápisnom lístku 
stravníka (vzor zápisného lístka tvorí prílohu č. 5 tohto VZN).  

 
5) Vyúčtovanie úhrad a počtu odobratého  jedla sa uskutoční ročne ku dňu 30. júna daného 

kalendárneho roka. Podmienky a termíny vyúčtovania sú stanovené v zápisnom lístku 
stravníka. 

 

                                                           

7 §4 Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov 



 

 

 

6) V prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy v zmysle § 6 ods. 14) zákonný zástupca je 
povinný uhradiť plnú výšku príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a príspevku 
na režijné náklady. 

 
7) V prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy v zmysle § 6 ods. 14) zákonný zástupca je 

povinný uhradiť plnú výšku príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a príspevku 
na režijné náklady aj v prípadoch, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia osobitného 
právneho predpisu8.  
Táto suma bude uhradená zo zálohy podľa § 8 ods. 4) tohto VZN. 

 
8) Neuhradená hodnota príspevkov stanovených podľa § 2 až § 7 tohto VZN bude vymáhaná 

od zákonného zástupcu dieťaťa podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.  
 
9) Stravovanie stravníkov v zariadení, ktorým mesto nie je zriaďovateľom sa poskytuje na 

základe zmluvy o poskytovaní stravovania, medzi Mestom Komárno, ako poskytovateľom 
a odberateľom stravy. 

 
 

§ 9 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 30. októbra 2019.     
 
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho 

vyhlásenia na úradnej tabuli mesta Komárno. 
 
3) Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách 
a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej 
úhrade nákladov v centre voľného času  a v školských jedálňach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010, 
5/2011, 8/2011, 12/2012, 4/2013, 5/2014 15/2015, 1/2019, 7/2019 a 8/2019. 
 
 
 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
   primátor  mesta 

 
Vyvesené: ......................................... 
 
Zvesené: ........................................... 

 
 
 

 

                                                           

8 §4 Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov 



 

 

 

Príloha č. 1 k VZN mesta Komárno č. ......./2019 
 

Stanovenie mesa čného príspevku na čiasto čnú úhradu nákladov spojených 
s činnos ťou Centra vo ľného času, Nám. gen. Klapku 7, Komárno 

 
 

    p. č. 
 

názov záujmového útvaru 
výška 

mesačného 
poplatku 

1. English is fun                          5,00 eur 
2. English is easy               5,00 eur 
3. Deutsch ist einfach      5,00 eur 
4. Englich Bumblebee    5,00 eur 
5. LOGO Jazýček – básničky, pesničky, riekanky pre deti 5,00 eur 
6. MINECRAFT – základy programovania vo svete Minecraft 5,00 eur 
7. Aerobik pre malých školákov     5,00 eur 
8. Aerobik druhý stupeň                 5,00 eur 
9. Step aerobik SŠ                              5,00 eur 
10. KONDI tréning                         5,00 eur 
11. Plavecká príprava pre deti         5,00 eur 
12. Slovenčina hrou             4,00 eur 
13. Magyar nyelv vidáman                       4,00 eur 
14. Atelier nápadov                        4,00 eur 
15. TVORIVÁČIK – deti a rodičia    4,00 eur 
16. GymBaba                                                     4,00 eur 
17. GymMama                                                             4,00 eur 
18. Výtvarný  ateliér – výtvarný krúžok       3,00 eur 
19. Krúžok šitia CIK-CAK    3,00 eur 
20. Tvorivá dramatika                                         3,00 eur 
21. Drobček – mama, baba klub   3,00 eur 
22. Kuckó – baba, mama klub  3,00 eur 
23. TANCULIENKA               3,00 eur 
24. ALKOT-LAK – keramika pre deti            3,00 eur 
25. OVITORNA – mozgásfejlesztő torna     3,00 eur 
26. POHYBÁČIK – pohybové hry pre deti                                                                                                            3,00 eur 
27. MONTESSORI klub                     3,00 eur 
28. RECEPTÁRIK – krúžok zdravej výživy       3,00 eur 
29. LegoMánia – technické vzdelávanie s tvorivými stavebnicami        3,00 eur 
30. LOGIK – hlavolamy, rébusy, matika 3,00 eur 
31. Fit lopty                                                                                                          3,00 eur 
32. ZENEBONA – hudobné hrátky                                                                      3,00 eur 
33. KÉK RAGYOGÁS – terapeutické hrátky pre deti s autizmom                      3,00 eur 
34. Stolnotenisový krúžok                                   3,00 eur 
35. Klub moderných spoločenských hier                0,00 eur 
36. Kajak      0,00 eur 
37. Klub SOS pre deti a mládež    0,00 eur 
38. Klub mládeže                                0,00 eur 
39. Klub JÓGA – pre dospelých  3,00 eur  
40. Klub Stolného tenisu – pre dospelých   5,00 eur 
41. Klub šitia – pre dospelých   7,00 eur 
42. Patchwork – pre dospelých                    7,00 eur 
43. Modelársky klub – pre dospelých  7,00 eur 

 



 

 

 

    p. č. 
 

názov činnosti 
výška 

týždenného 
poplatku  

1. Letná činnosť: Prímestský tábor pre členov ZÚ CVČ                         5,00 eur 
2. Letná činnosť: Prímestský tábor pre nečlenov ZÚ CVČ           10,00 eur 
3. Letná činnosť: Pobytové  tábory                                                                              0,00 eur 
4. Letná činnosť: Medzinárodné tábory                                                                       0,00 eur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Príloha č. 2 k VZN mesta Komárno č. ......./2019 
 

Stanovenie mesa čného príspevku na čiasto čnú úhradu nákladov spojených  
so štúdiom v základnej umeleckej škole  

 
 

Rozpis odborov základnej umeleckej školy  Výška mesa čného 
príspevku  

Hudobný odbor, prípravné štúdium 

1. Prípravné štúdium pre deti  MŠ od 5 rokov veku 
(PŠ Experiment -PHV -UP:“A“         - 0,5 hod. vyuč. týždenne) 7,00 eur 

2. Prípravné štúdium pre žiakov ZŠ od 6 rokov veku  
(1. polrok = 2 hod. PHV + 0,5 hod. hudobný nástroj) 7,00 eur 

3. 
Prípravné štúdium pre žiakov ZŠ od 6 rokov veku  
(1. polrok = 2 hod. PHV. / 2. polrok = 1 hod. PHV + 0,5 hod. 
nástroj ) 

7,00 eur 

Hudobný odbor, základné štúdium, individuálne vyu čovanie 

1. 
Vyučovanie hlavného predmetu  -  I. II. stupeň základného štúdia, 
hra na hudobnom nástroji, hudobná náuka (komorná hra alebo 
súborová hra) 

9,00 eur 

2. 
Vyučovanie hlavného predmetu - Štúdium pre dospelých - ŠPD 
pre zárobkovo nečinných, hra na hudobnom nástroji - hudobná 
náuka (komorná hra)   

9,00 eur 

3. 
Vyučovanie hlavného predmetu - Štúdium pre dospelých - ŠPD 
pre zárobkovo činných, hra na hudobnom nástroji, hudobná 
náuka (komorná hra) 

16,00 eur 

Hudobný odbor, základné štúdium, skupinové vyu čovanie 

1. 

UP č. 23 – hra v tanečnej/džezovej skupine pre zárobkovo 
nečinného 
(Hra v skupine, základy hudobnej skladby – hudobná teória + 
Náuka o hudbe – dejiny džezu, modernej a populárnej hudby; 
Improvizácia – 2 žiaci v skupine) 

9,00 eur 

2. 

UP č. 23 – hra v tanečnej/džezovej skupine pre zárobkovo 
nečinného 
(Hra v skupine + Náuka o hudbe – dejiny džezu, modernej 
a populárnej hudby – hudobná teória; Improvizácia – 2 žiaci v 
skupine) 

16,00 eur 

Výtvarný odbor, prípravné štúdium, skupinové vyu čovanie  

1. Prípravné štúdium pre deti  MŠ od 5 rokov veku 
(PVV = 2 hod. vyuč. týždenne) 5,40 eur 

2. Prípravné štúdium pre žiakov ZŠ od 6 rokov veku 
(PVV = 2 hod. vyuč. týždenne) 5,40 eur 

Výtvarný odbor, základné štúdium, skupinové vyu čovanie  

1. Vyučovanie hlavného predmetu – Výtvarná tvorba   
(I. a II. stupeň základného štúdia pre zárobkovo nečinného) 7,00 eur 

2. Vyučovanie hlavného predmetu – Výtvarná tvorba   
(ŠPD pre zárobkovo nečinného) 7,00 eur 

3. Vyučovanie hlavného predmetu – Výtvarná tvorba   
(II. stupeň základného štúdia pre zárobkovo činného) 12,00 eur 

4. Vyučovanie hlavného predmetu – Výtvarná tvorba   
(ŠPD pre zárobkovo činného) 12,00 eur 

Tanečný odbor, prípravné štúdium, skupinové vyu čovanie 
1. Prípravné štúdium pre deti  MŠ od 5 rokov veku 5,40 eur 
2. Prípravné štúdium pre žiakov ZŠ od 6 rokov veku  5,40 eur 



 

 

 

Tanečný odbor, základné štúdium, skupinové vyu čovanie 

1. Vyučovanie hlavného predmetu  -  Tanec 
(I. a II. stupeň základného štúdia pre zárobkovo nečinného) 7,00 eur 

2. Vyučovanie hlavného predmetu  -  Tanec 
(II. stupeň základného štúdia pre zárobkovo činného) 12,00 eur 

 



 

 

 

   Príloha č. 3 k VZN mesta Komárno č. ......./2019 
 

Stanovenie príspevku na úhradu nákladov na nákup po travín v školskej jedálni  
a výdajnej školskej jedálni v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta Komárno 

 

2. finančné pásmo MŠVVaŠ SR platnosť 
od 01. 09. 2019   

Limit na 
nákup 

potravín 
na raňajky 

Limit na 
nákup 

potravín 
na desiatu  

Limit na 
nákup 

potravín 
na obed 

Limit na 
nákup 

potravín 
na 

olovrant 

Limit na 
nákup 

potravín 
spolu 

Čiastočná úhrada 
režijných nákladov Úhrada spolu* 

MŠ (stravníci od 2 do 6 rokov) 1)   0,36 eur 0,85 eur 0,24 eur 1,45 eur 0,20 eur 1,65 eur 

MŠ (stravníci od 2 do 6 rokov) 2)   0,36 eur 0,85 eur 0,24 eur 1,45 eur 1,41 eur 2,86 eur 

ZŠ (stravníci od 6 do 11 rokov) 1)     1,15 eur   1,15 eur 0,20 eur 1,35 eur 

ZŠ (stravníci od 6 do 11 rokov) 2)     1,15 eur   1,15 eur 0,97 eur 2,12 eur 

ZŠ (stravníci od 11 do 15 rokov) 1)     1,23 eur   1,23 eur 0,20 eur 1,43 eur 

ZŠ (stravníci od 11 do 15 rokov) 2)     1,23 eur   1,23 eur 0,97 eur 2,20 eur 

SŠ (stravníci od 15 do 19 rokov) 1)     1,33 eur   1,33 eur 0,20 eur 1,53 eur 

SŠ (stravníci od 15 do 19 rokov) 2)     1,33 eur   1,33 eur 0,97 eur 2,30 eur 

Cudzí stravníci (dôchodcovia)     1,33 eur   1,33 eur 0,47 eur 1,80 eur 

Cudzí stravníci     1,33 eur   1,33 eur 1,47 eur 2,80 eur 
 
1) deti, žiaci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno, Okresného úradu v sídle kraja a cirkevných zriaďovateľov  
2) deti, žiaci škôl a školských zariadení iných zriaďovateľov ako v bode 1) 
* zo sumy sa odráta výška Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa u tých, ktorí na to majú nárok 
 



 

 

 

  

Príloha č. 4. k VZN mesta Komárno č. ......./2019 
 

Stanovenie príspevku na úhradu nákladov na nákup po travín pre diétne stravovanie v školských jedál ňach  
a výdajných školských jedál ňach v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta Komárno 

 

2. finančné pásmo  
MŠVVaŠ SR platnosť od 01. 09. 2019                       

Limit na 
nákup 

potravín 
na raňajky 

Limit na 
nákup 

potravín 
na 

desiatu  

Limit na 
nákup 

potravín 
na obed 

Limit na 
nákup 

potravín 
na 

olovrant 

Limit na 
nákup 

potravín 
spolu 

Čiastočná 
úhrada 

režijných 
nákladov 

Úhrada 
spolu* 

MŠ (stravníci od 2 do 6 rokov) 1) a 2)   0,44 eur 1,02 eur 0,29 eur 1,75 eur 0,20 eur 1,95 eur 

ZŠ (stravníci od 6 do 11 rokov) 1) a 2)     1,38 eur   1,38 eur 0,20 eur 1,58 eur 

ZŠ (stravníci od 11 do 15 rokov) 1) a 2)     1,48 eur   1,48 eur 0,20 eur 1,68 eur 

SŠ (stravníci od 15 do 19 rokov) 1) a 2)     1,60 eur   1,60 eur 0,20 eur 1,80 eur 

Cudzí stravníci (dôchodcovia)     1,60 eur   1,60 eur 0,20 eur 1,80 eur 
 

1) deti, žiaci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno, Okresného úradu v sídle kraja a cirkevných zriaďovateľov  
2) deti, žiaci a škôl a školských zariadení iných zriaďovateľov ako v bode 1) 
* zo sumy sa odráta výška Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa u tých, ktorí na to majú nárok 

 



 

 

 

Príloha č. 5. k VZN mesta Komárno č. ......./2019 
 

ZÁPISNÝ LÍSTOK – VZOR 
Prihláška na stravovanie/osobitný spôsob stravovani a*  

 
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie a súhlasím so stanovenými podmienkami 
školskej jedálne: .................................................., 945 01 Komárno; odo dňa ................... 
na školský rok ................................... 

 
Meno a priezvisko dieťaťa: ............................................................................ 

Kontaktná emailová adresa: ........................................................................... 

Meno a priezvisko matky ............................................................................ 
(zákonného zástupcu) 
Číslo telefónu:  ............................................................................ 
 
Meno a priezvisko otca  ............................................................................. 
(zákonného zástupcu) 
Číslo telefónu: ............................................................................. 
 
Číslo účtu (vrátane IBAN)  ............................................................................. 
rodiča (zákonného zástupcu)  
 
Dieťa je prijaté na stravu, ak spĺňa dole uvedené podmienky: 
 

1. VZN mesta Komárno určuje v súlade s § 140 ods. 10 zákona 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §6 
ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve 
a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 2. 
finančného pásma na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a režijné 
náklady na stravu. Zo sumy sa odráta výška Dotácie na podporu výchovy k 
stravovacím návykom dieťaťa u tých, ktorí na to majú nárok. 

2. V zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, dieťa má nárok 
na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 eur iba v prípade, ak sa zúčastní 
výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo stravu.  

3. Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 24eur sa uhrádza vopred 
pred nástupom dieťaťa na stravovanie. Rodič/zákonný zástupca berie na vedomie, že 
v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosť je povinný 
odhlásiť svoje dieťa zo stravy,  v opačnom prípade mu bude cena obeda v plnej 
výške odpočítaná zo zálohy. 

4. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 eur na výchovu k stravovacím 
návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR 
SR bude jednorazový príspevok na stravovanie suma 24 eur vrátený zákonnému 
zástupcovi dieťaťa v plnej výške, prípadne znížená o sumu za neodhlásenú stravu.  

5. Preplatky budú vrátené ku dňu 30. júna kalendárneho roka a budú preukázané na 
účet zákonného zástupcu do 31. júla kalendárneho roka. 

Odhlásiť zo stravy je potrebné deň vopred najneskôr do 13,00 hod. V ranných hodinách  
nie je možné odhlási ť stravu na daný de ň. Prvý deň choroby je možné neodhlásenú 
stravu odobrať do obedára v čase od 11,30 – 12,30 hod., avšak v tomto prípade stravník 
uhrádza plnú sumu stravy. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom 
procese v škole je potrebné zo stravovania odhlásiť. 
 
*nehodiace sa preškrtnúť 

 



 

 

 

Možnosti odhlasovania: 
• Cez internetovú aplikáciu ....................................... 
• E-mail: ....................................... 
• Osobne v kancelárii školskej jedálni 
• Telefonicky na tel. čísle ....................................... 
 

Rodič si je vedomý, že včas neodovzdaný zápisný lístok, nezaplatená zálohy a  prípadné 
podlžnosti voči školskému stravovaniu dieťa nebude prijaté na stravu. 
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 
Svojim podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky 
stravovania.  
 
Komárno dňa ...................................                              
 
podpis zákonného zástupcu ..................................................... 
                                                      
podpis zákonného zástupcu ..................................................... 
 
 
 
 

Súhlas zákonného zástupcu die ťaťa (dotknutej osoby)  
so spracúvaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zák onov 
 
Menovaná: ........................................................................... (ďalej len zákonný zástupca)  

 
Menovaný: ........................................................................... (ďalej len zákonný zástupca)  

 

Svojím podpisom udeľujem súhlas  prevádzkovateľovi informačného systému školskej 
jedálne so spracovaním osobných údajov  dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom, 
a to v informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno 
a priezvisko stravníka, meno a priezvisko, telefonický  kontakt a číslo účtu zákonného 
zástupcu  žiaka. Som  si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. 

Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené 
podmienky organizácie režimu a podmienky stravovania. 

 
v Komárne dňa .......................................... 
 
 
podpis prevádzkovateľa ............................................................                
 
podpis zákonného zástupcu ..................................................... 
 
podpis zákonného zástupcu ..................................................... 
 
 

 



 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. ............../2019 o výške príspevku za 
pobyt die ťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku 

v Základnej umeleckej škole a o čiasto čnej úhrade nákladov v centre vo ľného času a 
v školských jedál ňach v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta Komárno  

 
1) Návrh VZN: 

    a) vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 14. 10. 2019 

    b) zverejnený na webovom sídle mesta dňa: 14. 10. 2019 

    c) zverejnený na elektronickej tabuli mesta dňa: 14. 10. 2019 

 
2) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína  plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej 

môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia                       
v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.komarno.sk alebo 
ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Komárne, Odbor školstva a kultúry, Pevnostný 
rad 3,  945 01 Komárno. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo 
odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného 
textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí 
navrhovateľ prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.  
 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení  do (vrátane): 24. 10. 2019 
 

3)   Návrh VZN zvesený z úradnej tabule mesta dňa: .............................................  
 


