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Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi:

1. Schvaľuje 
Návrh VZN č.2/2012 o
a školských zariadeniach

2. Ukladá 
   Zverejniť schválené VZN

subjekty o úprave poplatkov
 Z: PhDr. Ľubica Šefčíková
 T: 8.6.2012 

     K bodu rokovania:  9
 

                V Spišskej Novej Vsi   24.5.2012
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Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Spišská Nová Ves 
 

č.  2/2012 
 

o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských 
zariadeniach 

  
 

 Mestské zastupiteľstvo  v Spišskej Novej Vsi v súlade so zákonom NR SR 
571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku, v znení neskorších predpisov, zákonom 
č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  a zákona  č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 

 
schvaľuje 

 
všeobecne záväzné nariadenie č.  2/2012 

o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach. 
 
 

§ 1 
   Predmet nariadenia 

1. V súlade s novelou zákona č. 571/2009 o rodičovskom príspevku mesto určuje: 
       a/ výšku poplatku za pobyt dieťaťa v detských jasliach,  

b/výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu  v školskej jedálni  (ŠJ). 
2. V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) 

obec ako zriaďovateľ určí: 
a/ výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ), 
b/ výšku príspevku v základnej umeleckej škole  (ZUŠ), 
c/ výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole  (JŠ), 
d/ výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

- školského klubu detí   (ŠKD), 
- školského strediska záujmovej činnosti  (ŠSZČ), 
- centra voľného času  (CVČ), 

e/ výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a podmienky úhrady   
v školskej jedálni  (ŠJ). 

 
    §  2 

Vymedzenie pôsobnosti 
 

1. Predmet nariadenia sa vzťahuje na určenie výšky príspevkov v jasliach,  školách a  
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves. 

2.  Predmet nariadenia sa vzťahuje na detské jasle, materské školy, základnú umeleckú školu, 
školské kluby detí, centrum voľného času, školské stredisko záujmovej činnosti a školské 
jedálne. 

 



§ 3 
Stanovenie výšky poplatku 

 
1. Výšku poplatku za detské jasle určuje mestské zastupiteľstvo bez legislatívneho 

obmedzenia. 
2. Za pobyt dieťaťa v MŠ  zriadenej mestom   prispieva zákonný zástupca na čiastočnú 

úhradu  výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa  sumou do výšky  15 % sumy životného 
minima na jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. 

3. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ prispieva 
- zákonný zástupca žiaka mesačne sumou do výšky  15 % sumy životného 

minima na jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu, 
- dospelá osoba mesačne sumou do výšky  15 % sumy životného minima na 

jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu. 
4.  Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ a ŠSZČ prispieva 

- zákonný zástupca žiaka mesačne sumou do výšky  15 % sumy životného 
minima na jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu, 

- dospelá osoba mesačne sumou do výšky  15 % sumy životného minima na 
jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu. 

5. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou  ŠKD  prispieva 
- zákonný zástupca žiaka mesačne sumou do výšky  15 % sumy životného 

minima na jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. 
5  ŠJ, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú 

úhradu nákladov, ktorú uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín 
podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.  

 
§4 

Výška príspevku 
1. Mesačný príspevok za dieťa v DJ s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi        140,00 € 

        Mesačný príspevok za dieťa v DJ s trvalým pobytom mimo SNV                                     205,00 € 
 
  2. Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ vo veku od 2 do 3 rokov v materskej škole  
                         20,00 € 
      Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ vo veku od 3 do 5 rokov v materskej škole  
       (okrem MŠ Potočná)                  12,00 €  
       Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ Potočná                 4,00  €   
   
  3. Mesačný príspevok v základnej umeleckej škole  

– individuálne vyučovanie              8,00  €  
           - skupinové vyučovanie               5,00  €  
           -  pracujúci dospelý             12,00  €       
   4.  Mesačný príspevok na činnosť školského klubu detí – pravidelná činnosť              4,00  €  
           nepravidelná činnosť               0, 00 €  
       
   5.   Mesačný príspevok na činnosť centra voľného času - pravidelná činnosť              1,00  €  
                                                                         nepravidelná činnosť              0,00 € 
 
 6.   Mesačný príspevok na činnosť školského strediska záujmovej činnosti              1,00 €  
 
7.   Príspevky rodičov za stravu v školskej jedálni:    

ŠJ pri MŠ   (desiata, obed, olovrant 1,06 +0,04 obnova inventára)              1,10 €    
 ŠJ pri ZŠ (obed) 

1. Stupeň                     0,90 €  
Stupeň                     0,96 €  



stupeň (stredné školy + zamestnanci školy)                 1,06 €   
Dôchodcovia (obed - sociálny program mesta)                 2,18 €   

 
 

           Diétne stravovanie: 
            ŠJ pri MŠ   (desiata, obed, olovrant)                  1,28 € 
  
           ŠJ pri ZŠ (obed) 

1. stupeň                     1,08  € 
stupeň                    1,16  €  
stupeň (stredné školy + zamestnanci školy)               1,28  € 

 
§ 5 

Oslobodenie od poplatkov 
 

1. Oslobodené od poplatkov je dieťa materskej školy  jeden  rok  pred plnením povinnej 
školskej dochádzky  (§ 28 ods.7a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní). 

2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa, resp. žiaka, ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi 
školy alebo školského zariadenia doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ktoré má prerušenú dochádzku do 
MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo 
rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.  

4. Oslobodené od poplatkov je dieťa  materskej školy, ktoré je predčasne zaškolené, ak 
rodič predloží Rozhodnutie o prijatí žiaka do základnej školy. Poplatok nemusí uhrádzať 
od nasledujúceho mesiaca v ktorom bolo rozhodnutie vydané. 

 
§  6 

Povinnosti riaditeľa školy a školského zariadenia 
 

1. Riaditeľ školy, školského zariadenia predkladá  zriaďovateľovi návrh výšky príspevku 
a návrh na úpravu výšky príspevku osobitne za  každé školské zariadenie. 

2. Riaditeľ školy zodpovedá za účelné vynakladanie finančných prostriedkov získaných 
z príspevkov rodičov a z príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 
školského zariadenia v súlade s  platnými právnymi normami. 

3. Ak zákonný zástupca žiaka neuhrádza poplatky za dieťa tri po sebe nasledujúce 
mesiace,  riaditeľ školy, školského zariadenia vydá rozhodnutie o vyradení žiaka 
(dieťaťa) z evidencie  detských jaslí, resp. školského zariadenia.  

4. Riaditeľ školy a školského zariadenia je povinný zverejniť výšku príspevku určenú 
v zmysle VZN č. /2012 rodičom a povinnosti zákonných zástupcov žiaka (dieťaťa) 
zapracovať do vnútorného poriadku školy. 

 
§  7 

Povinnosti zákonného zástupcu  dieťaťa/žiaka 
 

1. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný oboznámiť  sa s výškou poplatkov za 
pobyt v detských jasliach a školskom zariadení, resp. na čiastočnú úhradu nákladov na 
činnosť školského zariadenia. 

2. Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka  uhrádza náklady stanovené týmto VZN  včas  
a bezodkladne. 

3. Ak zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka neuhradí poplatky určené týmto VZN tri po sebe 



nasledujúce mesiace, môže riaditeľ školy alebo školského zariadenia vyradiť dieťa 
z evidencie  školského zariadenia. 

4. Zákonný zástupca je povinný predložiť škole alebo školskému zariadeniu rozhodnutie, 
ktoré ho oprávňuje uhrádzať poplatky podľa osobitného predpisu bezodkladne po jeho 
doručení  (hmotná núdza a životné minimum). 

5. Zákonný zástupca uhrádza zvýšený poplatok za dieťa do 3 rokov veku. Znížený 
poplatok uhrádza od nasledujúceho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 3 rokov.  

 
§  8 

Záverečné ustanovenia 
 

1. VZN č.   2/2012 nadobúda platnosť dňom schválenia mestským zastupiteľstvom 
v Spišskej Novej Vsi   a je účinné dňom  1. 7. 2012. 

 
2. Dňom nadobudnutia účinnosti VZN č.  2/2012 stráca účinnosť  VZN č.5/2009 

vrátane dodatkov č. 1 a 2. 
 
 
 
        –––––––––––––––––––––––––––– 
         PhDr. Ján Volný, PhD.  

      primátor mesta 
 
 
POZNÁMKA: zelenou farbou sú vyznačené zmeny oproti VZN č.5/2009 

 
Dôvodová správa: 
 
 Pred rokom 1989 boli detské jasle bežným štandardom sociálnej starostlivosti pre deti do 
3 rokov. Odvtedy sa ich počet výrazne zredukoval, niektoré mestá ich zrušili celkom, nakoľko  je 
to najjednoduchší spôsob šetrenia výdavkov. Otázne ostáva, či je to pre všetky zainteresované 
strany dobré riešenie. V meste Spišská Nová Ves ostali zachované 2 DJ s kapacitou 37 miest. 
Starostlivosť o deti zabezpečuje 8 kvalifikovaných detských sestier. Poskytujú výchovu 
a vzdelávanie zodpovedajúce  tejto vekovej kategórii, odborný, zdravotný a hygienický dozor, 
celodenné stravovanie, ošatenie, pranie a nákup hračiek a pomôcok. 
  
Finančná analýza: 
Rozpočet 2012       96 740 €  100% 
 z toho mesto      76 640 €   79,2% 
 príspevky rodičov     20 100 €  20,8% 
 
Priemerné náklady na 1 dieťa   2  614,6 €/ 237,7€ mesiac 100% 
 z toho mesta       1 916,0 €  79,2% 
 príspevky rodičov         502,5 €  20,8% 
 
Percentuálny podiel nákladov rodičov podľa výšky príspevku pred zmenou: 
Od 6 mesiacov do 2 rokov              33,19 €  z 237,7 €   = 13,9 % 
Od 2 rokov do 3 rokov              99,58 €            z 237,7 €   =  41,8 % 
Deti, ktoré nemajú v SNV trvalý pobyt                 203,50 €            z 237,7 €  =     85,6 % 



 V súčasnosti rodič, ktorý má svoje dieťa do 2 rokov veku dieťaťa  umiestnené v DJ 
zaplatí 33,19 €, čo tvorí 13,9 % celkových nákladov na jedno dieťa,  rodič dieťaťa od 2 do 3 
rokov zaplatí 99,58 €, čo tvorí 41,8 % celkových nákladov. Ostatné náklady  vo výške 204,7 € 
(pre 26 detí), resp. 138,12 € (9 detí) uhrádza mesto z vlastných príjmov. Celkovo mesto 
prispieva na prevádzku jaslí sumou 76 640 €.   
 
     
Percentuálny podiel nákladov rodičov podľa výšky príspevku po účinnosti VZN: 
Deti s trvalým pobytom v SNV                      140,00 €  z 237,7 €  =     58,8% 
Deti, ktoré nemajú v SNV trvalý pobyt                  205,00 €            z 237,7 € =      86,2 % 
 
 Z dôvodov vyššie uvedených  mesto ak chce zachovať detské jasle je  nútené pristúpiť 
k zvýšeniu poplatkov zo strany rodičov z 33,19€, resp. 99,58€  na 140 € a znížiť tak výdavky 
mesta, pričom ušetrené prostriedky chce mesto  investovať do opráv a údržby materských 
škôl. Rodič, ktorý nemá trvalý pobyt v meste Spišská Nová Ves uhradí 205 €.  
 
 Je potrebné tiež pripomenúť, že detské jasle nepatria do siete škôl a školských 
zariadení a štát na ne neprispieva. Sú financované z vlastných príjmov, teda sa na ne 
skladajú všetci občania mesta. Detské  jasle navštevuje 37 detí, pričom záujem je vyšší a nie 
všetci žiadatelia sú uspokojení. V meste je ďalších takmer 1 000 detí vo veku do troch rokov, 
pričom mesto prispieva formou dotácie jaslí sumou 76 640 €  ročne len pre 37 detí.   
 
 
Zmena legislatívy 
 
 Nová legislatívna úprava zákona o rodičovskom príspevku, ktorá je platná od 
1.1.2011, ruší zákaz vykonávať zárobkovú činnosť a zároveň zavádza jednotnú výšku 
rodičovského príspevku, ktorý je pre rok 2012 vo výške 194 €. Cieľom novely zákona bolo 
umožniť rodičom pracovať aj do troch rokov veku dieťaťa, pričom výška príjmu nemá vplyv 
na výšku rodičovského príspevku. Rodič teda môže pracovať a súčasne umiestniť dieťa do 3 
rokov do jaslí, od 2 rokov do MŠ, resp. profesionálnej opatrovateľke bez toho, aby prišiel 
o rodičovský príspevok. Ak  rodič zaplatí za profesionálnu starostlivosť o dieťa viac ako 194 
€, môže po zdokladovaní nákladov požiadať ÚPSVaR  o refundáciu nákladov až do výšky 
230 €.   
 
 
Záver 
 
 Aj po zvýšení poplatkov v detských jasliach na 140 € patria poplatky v Spišskej Novej 
Vsi medzi najnižšie na Slovensku. V prílohe Vám predkladáme prehľad poplatkov 
v jednotlivých mestách na Slovensku, ktoré prevádzku jaslí zachovali (zdroj web 20.5.2012). 
    Ďalšie zvýšenie niektorých poplatkov v školách a školských zariadeniach je 
miernejšie:  
-  Zavádza sa samostatný poplatok pre 2-3 ročné deti vo výške 20 €, nakoľko pri týchto 
deťoch sú zvýšené nároky na starostlivosť a personálne zabezpečenie a rodič do 3 rokov veku 
dieťaťa poberá rodičovský príspevok. 
- Zvyšuje sa poplatok v MŠ z 10  € na 12 €, v ZUŠ zo 7 na 8 €, 4,50 na 5 € a z 10 na 12 €. 
Zmenou legislatívy od 1.1.2012 nemajú mestá a obce legislatívne obmedzenia v určovaní 
výšky poplatkov, napriek tomu mesto Spišská Nová Ves neprekračuje výšku poplatku nad 
pôvodných 15 % sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného 



predpisu. 
- Zvyšuje sa stravná jednotka v materskej škole (platí aj pre DJ), pričom zvýšená suma je 
určená na obnovu  inventára (nákup pohárov, príborov, tanierov...).   
  
 Mesto Spišská Nová Ves sa snažilo udržať výšku poplatkov na minimálnej sume 
maximálny čas, nepristúpilo z dôvodu finančnej situácie v regióne hneď po legislatívnej 
úprave k maximálnemu zvýšeniu tak, ako to urobila väčšina miest na Slovensku. Poplatky 
v DJ platia od 29.9.2005.  V dôsledku výpadku podielových daní je pre naše mesto situácia 
neudržateľná, preto ak rodičia majú záujem na zachovaní detských jaslí a o služby školských 
zariadení, musia na túto činnosť prispieť vyššou čiastkou ako doteraz.   
           
 
 
                  príloha 
 
Prehľad  niektorých poplatkov v detských jasliach na Slovensku 
 
Názov    poplatok strava      spolu   poznámka 
DJ Bambi  NITRA  250 €  1,06/deň 
MDJ  NITRA   210 €  1,06/d 
MDJ B.BYSTRICA  230 €   3,20/d 
DJ Tulipán TRNAVA     330 €   celodenná 
        210 €   poldenná 
MDJ TRNAVA      186 €   maximum, od 
           zárobku rodičov 

DJ ŽILINA   230 €  1,50/d     do 8.2011 – 30€ 

DJ  Medvedíky KOŠICE 275 €  2,00/d     celodenná 
    230 €  2,00/d     poldenná 
MDJ KOŠICE   200 €  ?     prevádzku hradí 
           mesto 

MDJ Senec   200 €  1,13/d 
SDJ Komárno       230 € 
MDJ Levica   100 €  1,06/d     pre Levice
    150 €  1,06 d     ostatní 
DJ Považ. Bystrica  120 €       do 14.2.2011 -
           16,56 € 

DJ Ružomberok      222 €    
DJ Liptovský Mikuláš 200-250 € 1,06/d 
DJ Lučenec          od prijmu 
           rodičov 

MDJ Trebišov   164 €       do 1.1.2012 66€ 

MDJ Sečovce   100 €   1,06/d     trvalý pobyt 
           Sečovce 

    200 €  1,06/d     ostatní 
MJD Spišská Nová Ves  33,19 € 1,06/d     do 2 rokov 
     99,58 € 1,06/d     od 2do3 rokov 



         


