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Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2023 o určení 

výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských internátoch, v zariadeniach 

školského stravovania a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja  

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na základe ustanovenia § 8 ods. 1 a § 11     

ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 53 ods. 5 až 10, § 117 

ods. 7 a 8, § 140 ods. 9 až 13, § 141 ods. 5 až 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

sa uznieslo na vydaní 

 

Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2023 o určení 

výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských internátoch, v zariadeniach 

školského stravovania a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

§ 1 

Predmet  

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určiť: 

a) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním a podmienky 

úhrady, zníženia alebo odpustenia príspevku v školskom internáte v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „NSK“), 

b) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady 

a podmienky úhrady, zníženia alebo odpustenia príspevkov v zariadeniach školského 

stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, 

c) výšku zápisného, výšku úhrady nákladov na štúdium a podmienky zníženia alebo 

odpustenia školného a zápisného v jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. 

 

Čl. II 

 

§ 2 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených          

s ubytovaním v školskom internáte 

 

1. Školský internát (ďalej len „ŠI“) zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, 

ubytovanie a stravovanie. 

2. NSK určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s ubytovaním v ŠI od 25 € do 100 € na jedného žiaka.   
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3. Konkrétnu výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s ubytovaním v ŠI, termín a spôsob úhrady určí jednotne pre všetkých žiakov riaditeľ 

školy, ktorej súčasťou je školský internát, vnútorným predpisom, ktorý zverejní na 

webovom sídle školy. 

4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte 

sa neuhrádza, ak o to zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomne 

požiada riaditeľa školy, ktorej súčasťou je školský internát a predloží doklad o tom, že  

je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného 

predpisu1. Riaditeľ túto skutočnosť bezodkladne oznámi zriaďovateľovi. 

5. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním možno znížiť alebo 

odpustiť na základe rozhodnutia riaditeľa školy, ktorej súčasťou je školský internát, ak 

o to písomne požiada zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak a ide o 

žiaka, ktorého postihla mimoriadna situácia odôvodňujúca zníženie alebo odpustenie 

príspevku, najmä nepriaznivá sociálna situácia podľa § 2 ods. 2 zákona                                  

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.                                 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

6. Neuhrádzanie príspevku podľa ods. 4 a zníženie alebo odpustenie príspevku podľa     

ods. 5 trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky, ktoré to odôvodňujú. Ak dôjde 

k zmene rozhodujúcich skutočností, povinná osoba túto skutočnosť oznámi riaditeľovi 

školy. Riaditeľ školy túto skutočnosť bezodkladne oznámi zriaďovateľovi. 

 

 

 

 

§ 3 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

v zariadeniach školského stravovania 

 

1. Zariadeniami školského stravovania (ďalej len „ZŠS“) sú školská jedáleň a výdajná 

školská jedáleň. 

2. ZŠS pripravujú a poskytujú jedlá a nápoje alebo zabezpečujú výdaj jedál pre stravníkov 

za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca stravníka, resp. stravník 

vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov 

v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Výška príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v ZŠS je uvedená v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 tohto VZN. 

3. Stravníkom v ZŠS môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení,              

so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa 

môžu v týchto zariadeniach stravovať aj iné fyzické osoby. 

4. Termín a spôsob úhrady určí riaditeľ školy, ktorého je ZŠS súčasťou, vnútorným 

predpisom, ktorý zverejní na webovom sídle školy. 

 

 

 

 

 
1 Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
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§ 4 

Určenie výšky príspevku na režijné náklady  

v zariadeniach školského stravovania 

 

1. NSK určuje výšku príspevku na režijné náklady v školskej jedálni alebo výdajnej 

školskej jedálni, ktoré uhrádza zákonný zástupca stravníka alebo stravník v rozpätí: 

a) na 1 hlavné jedlo – obed v rozpätí od 0,30 do 1,00 € vo všetkých finančných 

pásmach pre všetky vekové kategórie stravníkov, 

b) na 1 hlavné jedlo – večera v rozpätí od 0,30 do 1,00 € vo všetkých finančných 

pásmach pre všetky vekové kategórie stravníkov, 

c) na 1 doplnkové jedlo – raňajky, desiata, olovrant v rozpätí od 0,05 do 0,25 € 

vo všetkých finančných pásmach pre všetky vekové kategórie stravníkov. 

2. Konkrétnu výšku príspevku na režijné náklady určí riaditeľ školy, ktorej súčasťou je 

ZŠS jednotne pre každé hlavné a doplnkové jedlo vo všetkých finančných pásmach pre 

všetky vekové kategórie stravníkov. 

3. Termín a spôsob úhrady určí riaditeľ príslušnej školy vnútorným predpisom, ktorý 

zverejní na webovom sídle školy. 

 

 

 

§ 5 

Podmienky zníženia alebo odpustenia príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov a výšku 

príspevku na režijné náklady v zariadeniach školského stravovania 

 

1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na režijné náklady v školskej 

jedálni, resp. výdajnej školskej jedálni sa neuhrádza, ak zákonný zástupca neplnoletého 

žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada riaditeľa školy, ktorej je jedáleň, resp. 

výdajná školská jedáleň súčasťou a predloží doklad o tom, že je členom domácnosti, 

ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1. Riaditeľ školy 

túto skutočnosť bezodkladne oznámi zriaďovateľovi. 

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na režijné náklady možno znížiť 

alebo odpustiť na základe rozhodnutia riaditeľa školy, ktorej je zariadenie školského 

stravovania súčasťou, ak o to písomne požiada zákonný zástupca neplnoletého žiaka 

alebo plnoletý žiak a ide o žiaka, ktorého postihla mimoriadna situácia odôvodňujúca 

zníženie alebo odpustenie príspevku, najmä nepriaznivá sociálna situácia podľa                 

§ 2 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona           

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov. 

3. Neuhrádzanie príspevku podľa ods. 1 a zníženie alebo odpustenie príspevku podľa      

ods. 2 trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky, ktoré to odôvodňujú. Ak dôjde 

k zmene rozhodujúcich skutočností, povinná osoba túto skutočnosť oznámi riaditeľovi 

školy. Riaditeľ školy túto skutočnosť bezodkladne oznámi zriaďovateľovi.   
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§ 6 

Určenie výšky úhrady nákladov 

na štúdium v jazykovej škole 

 

1. Jazyková škola poskytuje jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch podľa 

vzdelávacieho programu, organizuje aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným 

zameraním a pripravuje na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť. Vzdelávanie 

v jazykovej škole sa uskutočňuje v kurzoch. 

2. Úhrada nákladov na štúdium pozostáva z príspevku na úhradu ročných nákladov (ďalej 

len „školné“) a zo zápisného. 

3. NSK určuje: 

a) jednotné zápisné pre všetky kurzy vo výške 15 € na 1 poslucháča, 

b) školné vo výške 180 € na 1 poslucháča, ktorý je nezaopatreným dieťaťom2 pre kurzy 

organizované podľa § 3 ods. 4 písm. a), b), c), d) a g) Vyhlášky MŠ SR o jazykovej 

škole, 

c) školné vo výške 260 € na 1 poslucháča, ktorý je plnoletou fyzickou osobou, pre kurzy 

organizované podľa § 3 ods. 4 písm. a), b), c), d) a g)  Vyhlášky MŠ SR o jazykovej 

škole, 

d) školné v rozmedzí od 2 € do 8 € za vyučovaciu hodinu kurzu na 1 poslucháča, pre 

kurzy organizované podľa § 3 ods. 4 písm. e), f), h) Vyhlášky MŠ SR o jazykovej 

škole. 

 Termín, spôsob a konkrétnu výšku školného a zápisného určí riaditeľ školy, ktorej 

súčasťou je jazyková škola, podľa rozsahu a obsahu špeciálneho kurzu vnútorným 

predpisom, ktorý zverejní na webovom sídle školy. 

4. Ak poslucháč jazykovej školy do 30. septembra alebo do 28. februára preukáže, že sa 

zo závažných osobných dôvodov nemohol na kurze zúčastňovať, škola mu vráti školné. 

Zápisné sa nevracia. 

5. Jazyková škola vráti školné za príslušný polrok poslucháčom zrušeného kurzu, ak 

takýchto poslucháčov nemožno preradiť do iného kurzu. Zápisné sa nevracia. 

6. Školné a zápisné sa neuhrádza, ak plnoletý poslucháč alebo zákonný zástupca 

neplnoletého poslucháča o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží doklad o tom, 

že je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného 

predpisu1. Odpustenie školného a zápisného sa vzťahuje iba na štúdium jedného 

cudzieho jazyka. Riaditeľ školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť zriaďovateľovi. 

7. Riaditeľ školy, ktorej súčasťou je jazyková škola rozhoduje o znížení alebo odpustení 

školného a zápisného, ak o to písomne požiada zákonný zástupca neplnoletého žiaka 

alebo plnoletý žiak a ide o žiaka, ktorého postihla mimoriadna situácia odôvodňujúca 

zníženie alebo odpustenie príspevku, najmä nepriaznivá sociálna situácia podľa                 

§ 2 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona           

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov. 

Zníženie alebo odpustenie školného a zápisného sa vzťahuje iba na štúdium jedného 

cudzieho jazyka. 

 
2 Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

v znení neskorších predpisov 
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8. Neuhrádzanie školného a zápisného podľa ods. 6 a zníženie alebo odpustenie školného 

a zápisného podľa ods. 7 trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky, ktoré to 

odôvodňujú. Ak dôjde k zmene rozhodujúcich skutočností, povinná osoba túto 

skutočnosť oznámi riaditeľovi školy. Riaditeľ túto skutočnosť bezodkladne oznámi 

zriaďovateľovi.  

9. Štátna jazyková skúška sa vykonáva za úhradu. Výšku úhrady za vykonanie štátnych 

jazykových skúšok určí riaditeľ školy po prerokovaní so zriaďovateľom.  

 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

§ 7 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2019 o výške 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských internátoch, v zariadeniach školského 

stravovania a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia 

Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2020. 

 

§ 8 

Záverečné ustanovenia 

 

Na vydaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2023 

o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských internátoch, 

v zariadeniach školského stravovania a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja sa uznieslo Zastupiteľstvo 

Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa 23. januára 2023 a nadobúda účinnosť 15. dňom              

od vyvesenia na úradnej tabuli Úradu NSK. 

 

V Nitre dňa 01.02.2023 

 

 

 

 

 

      -------------------------------------------------------- 

       Ing. Branislav Becík, PhD., v.r. 

      predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja 

 

 

 

 



 
 

          Príloha č. 1 

     

Finančné pásma A 

na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 

 

 

 

Základná škola Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu 

od 6 do 11 rokov € € € € € € 

1. pásmo 0,70 0,60 1,30 0,50 0,90 4,00 

2. pásmo 0,75 0,65 1,50 0,55 0,95 4,40 

3. pásmo 0,85 0,70 1,70 0,60 1,00 4,85 

4. pásmo 0,90 0,75 1,90 0,65 1,10 5,30 

5. pásmo 0,95 0,80 2,10 0,70 1,20 5,75 

 

 

Základná škola Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu 

od 11 do 15 rokov € € € € € € 

1. pásmo 0,75 0,65 1,50 0,55 0,95 4,40 

2. pásmo 0,85 0,70 1,70 0,60 1,00 4,85 

3. pásmo 0,90 0,75 1,90 0,65 1,10 5,30 

4. pásmo 0,95 0,80 2,10 0,70 1,20 5,75 

5. pásmo 1,00 0,85 2,30 0,75 1,30 6,20 

 

 

Stredná škola Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu 

od 15 do 19 rokov € € € € € € 

1. pásmo 0,85 0,70 1,70 0,60 1,00 4,85 

2. pásmo 0,90 0,75 1,90 0,65 1,10 5,30 

3. pásmo 0,95 0,80 2,10 0,70 1,20 5,75 

4. pásmo 1,00 0,85 2,30 0,75 1,30 6,20 

5. pásmo 1,05 0,90 2,50 0,80 1,40 6,65 

 

 

1. V zariadení školského stravovania sa určuje jednotný stupeň finančného pásma pre 

všetky kategórie stravníkov. 

2. Zamestnancom školy alebo školského zariadenia a iným fyzickým osobám sa určuje 

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

Finančného pásma B s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce. Pri príprave 

hlavných jedál pre zamestnancov školy alebo školského zariadenia a iné fyzické osoby 

podľa Finančného pásma B je v normovaní prípustná tolerancia navýšenia hmotnosti 

mäsa o 30%. 

 

 

 

 

 



 
 

Príloha č. 2 

 

Finančné pásma B 

na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov                          

pre diétne stravovanie, stravovanie športovcov, celoročné stravovanie a stravovanie 

zamestnancov školy, školských zariadení a iných fyzických osôb 

 

 

 

Základná škola Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu 

od 6 do 11 rokov € € € € € € 

1. pásmo 0,85 0,75 1,60 0,60 1,10 4,90 

2. pásmo 0,90 0,80 1,80 0,65 1,20 5,35 

3. pásmo 1,00 0,85 2,00 0,70 1,30 5,85 

4. pásmo 1,10 0,90 2,20 0,75 1,40 6,35 

5. pásmo 1,15 0,95 2,40 0,80 1,50 6,80 

 

 

Základná škola Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu 

od 11 do 15 rokov € € € € € € 

1. pásmo 0,90 0,80 1,80 0,65 1,20 5,35 

2. pásmo 1,00 0,85 2,00 0,70 1,30 5,85 

3. pásmo 1,10 0,90 2,20 0,75 1,40 6,35 

4. pásmo 1,15 0,95 2,40 0,80 1,50 6,80 

5. pásmo 1,20 1,00 2,60 0,90 1,60 7,30 

 

 

Stredná škola Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu 

od 15 do 19 rokov € € € € € € 

1. pásmo 1,00 0,85 2,00 0,70 1,30 5,85 

2. pásmo 1,10 0,90 2,20 0,75 1,40 6,35 

3. pásmo 1,15 0,95 2,40 0,80 1,50 6,80 

4. pásmo 1,20 1,00 2,60 0,90 1,60 7,30 

5. pásmo 1,30 1,10 2,80 1,00 1,70 7,90 

 

 

1. V zariadení školského stravovania sa určuje jednotný stupeň finančného pásma pre všetky 

kategórie stravníkov.  

2. Zamestnancom školy alebo školského zariadenia a iným fyzickým osobám sa určuje stupeň 

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

pásma B s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce. Pri príprave hlavných jedál 

pre zamestnancov školy alebo školského zariadenia a iné fyzické osoby podľa Finančného 

pásma B je v normovaní prípustná tolerancia navýšenia hmotnosti mäsa o 30%. 


