
 SMERNICA 
 

Smernica o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie 
v Materskej škole, Bradáčova773/30, Myjava, ktorej súčasťou sú  

Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava a Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava. 
 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 1 
Predmet úpravy 

 

Smernica o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie 

(ďalej len „smernica“) je vypracovaná  v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o určení výšky 

finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských 

zariadeniach 

Mestské zastupiteľstvo v Myjave v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28, § 49, § 114 a § 116 zákona č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov sa uznáša na tomto všeobecne záväznom nariadení. 

Článok 2 

Účel smernice 

 

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

1. výšku mesačného finančného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v  

     Materskej škole podľa § 28 ods. 5 školského zákona,  

2. podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia finančného príspevku v Materskej škole. 

Článok 3 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v  Materskej škole  

 

1. Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v  Materskej škole je určený: 

    a) sumou 25,00 € pri celodennom pobyte v Materskej škole na jedno dieťa 

2. Príspevok za pobyt dieťaťa v Materskej škole podľa §2 písm. a) tohto VZN sa na jedno dieťa zvýši  

    nasledovne :  

 do 3 rokov veku :  

  - o sumu 5,00 euro, ak zákonný zástupca dieťaťa má trvalý pobyt v meste Myjava  

  - o sumu 15,00 euro, ak zákonný zástupca dieťaťa nemá trvalý pobyt v meste Myjava  

 nad 3 roky veku   

  - o sumu 10,00 euro, ak zákonný zástupca dieťaťa nemá trvalý pobyt v meste Myjava  

   Po dovŕšení veku troch rokov dieťaťa bude výška príspevku upravená podľa §2 písm. a) tohto VZN    

   a to od nasledujúceho mesiaca po dovŕšení veku troch rokov. 

 

 



Článok 4 

Povinnosti riaditeľky, zástupkýň riaditeľky, referentky účtovníctva 

 

1. Riaditeľka je povinná zverejniť smernicu na webovom sídle školy, v priestoroch školy a na   

     stretnutí zákonných zástupcov dieťaťa/rodičov  (rodičovskom združení), informovať o výške   

     príspevkov uhrádzaných zákonnými zástupcami detí/rodičov. 

2. Riaditeľka, zástupkyne riaditeľky, zodpovedajú za úhradu príspevkov uhrádzaných zákonnými  

     zástupcami dieťaťa/rodičov, na príjmový účet školy.  

3. Zástupkyne riaditeľky, referentka účtovníctva, riešia preplatky za školné zákonných zástupcov  

    dieťaťa/rodičov  v septembri nasledujúceho školskom roka.  

4. Preplatky budú zákonnému zástupcovi dieťaťa/rodičovi vrátené bezhotovostne na jeho účet  

     v banke - septembri. V prípade, že dieťa odchádza z MŠ alebo EP v priebehu školského roka, musí  

     si zákonný zástupca dieťaťa/rodič podať žiadosť na vrátení preplatku za školné 

 

Článok 5 

Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa/rodiča 

 

1. Tento príspevok - školné uhrádza zákonný zástupca dieťaťa/rodič, IB, šekom, alebo trvalým   

     príkazom na číslo účtu materskej školy: SK25 0900 0000 0051 7080 1348, vždy do 10 dňa  

     v mesiaci (§ 28, ods.4, školského zákona). 

2  Ak je dieťa prijaté do MŠ a EP  v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky  

    zákonný zástupca dieťaťa/rodič  príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa,  

    v ktorom mu bolo doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do Materskej školy. 

3. K 31. máju daného roka, si každý zákonný zástupca dieťaťa/rodič, ukončí platbu školného na   

     trvalom príkaze, IB. 

4. Počas letných prázdnin júl – august zákonný zástupca dieťaťa/rodič, za dieťa, ktoré bude        

     prihlásené, uhradí  školné i stravné  poštovou poukážkou alebo internetbankingom. 

 

Článok 6 

Postup pre odpustenie príspevkov podľa školského zákona 

 

1. Školský zákon ustanovuje zákonné podmienky, za ktorých sa príspevok za dieťa neuhrádza.  

2. Preukázateľný spôsob pre splnenie podmienky podľa školského zákona je predloženie písomnej  

     žiadosti a dokladu o tom, že zákonný zástupca dieťaťa je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje  

     pomoc v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a  

     doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

3. Písomná žiadosť sa predkladá riaditeľke MŠ, ktorá ich odovzdá spolu so svojim stanoviskom   

     zriaďovateľovi.  

4. Zriaďovateľ rozhodne o žiadosti za podmienky, že k žiadosti bude zo strany  zákonného zástupcu  

     predložený doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v  

     hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení  

     niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

5. Nárok na odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky odpustenia    

     príspevkov, t. j. zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v  

     hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení  



     niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

6. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o odpustení príspevku, zákonný zástupca túto  

     skutočnosť bezodkladne písomne oznámi riaditeľke školy.  

7. Tento postup sa neuplatní, ak ide o deti , na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného  

     predpisu2.  

     Podľa § 28 ods. 6 a 7 uvedeného zákona sa príspevok na základe rozhodnutia zriaďovateľa (Mesta   

     Myjava) za dieťa neuhrádza :  

- ak má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,  

- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky   v hmotnej 

núdzi,          

- ak  je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,  

- ak má dieťa  prerušenú dochádzku do Materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich     

kalendárnych dní z dôvodu choroby preukázateľným spôsobom, najviac na tri mesiace počas 

školského roka, vo výnimočných prípadoch po posúdení riaditeľkou Materskej školy i na viac 

ako tri mesiace, 

- ak dieťa nedochádzalo do Materskej školy v čase školských prázdnin alebo, bola prerušená 

prevádzka Materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, vtedy zákonný zástupca uhrádza 

pomernú časť určeného príspevku. 

§3 

Podmienky zníženia, zvýšenia a odpustenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole 

1. Príspevok za pobyt dieťaťa v Materskej škole sa neuhrádza za podmienky, že dieťa má prerušenú 

dochádzku do Materskej školy na 30 a viacej po sebe nasledujúcich kalendárnych dní:  

a) z dôvodu choroby –zákonný zástupca má povinnosť predložiť riaditeľke Materskej školy písomnú 

žiadosť o zníženie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole spolu s potvrdením od lekára; aby vo 

veci rozhodla. 

2. Preukázateľný spôsob pre splnenie podmienky podľa §3 ods. 1 tohto VZN je predloženie 

potvrdenia od lekára, ak je dôvodom choroba.  

3. Príspevok za pobyt dieťaťa v Materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do 

Materskej školy v čase školských prázdnin. Podmienkou je predloženie písomného vyhlásenia 

zákonného zástupcu, v ktorom preukázateľne a záväzne vyjadrí svoj záujem, resp. nezáujem o 

dochádzku dieťaťa do Materskej školy v čase školských prázdnin a uvedie, v ktorých týždňoch počas 

letných školských prázdnin bude, resp. nebude dieťa Materskú školu navštevovať.  

 

§11 

Prerušenie vyučovania a prevádzky škôl a školských zariadení 

1. Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do Materskej školy  v čase, keď bola     

     prerušená prevádzka školy zapríčinená obcou/mestom alebo inými závažnými prevádzkovými  

     dôvodmi.  

2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa v prípade prerušenia vyučovania v Materskej škole  alebo v  

     prípade uzatvorenia Materskej školy,  na základe rozhodnutia príslušných orgánov štátnej správy  

     alebo zriaďovateľa školy a školského zariadenia.  

3. Príspevok sa neuhrádza odo dňa vyhlásenia prerušenia prevádzky Materskej školy, prerušenia  

     vyučovania alebo uzatvorenia Materskej školy. O neuhrádzaní príspevku podľa tohto VZN  

     rozhodne zriaďovateľ bez žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa/rodiča.  



4. Zaplatená alikvotná časť mesačného príspevku za obdobie odo dňa vyhlásenia prerušenia  

     prevádzky Materskej školy, prerušenia vyučovania alebo uzatvorenia Materskej školy  sa započíta  

     za obdobie, kedy sa ukončí prerušenie prevádzky školy, prerušenie vyučovania alebo uzatvorenie  

     Materskej školy. Zákonný zástupca dieťaťa/rodič, bude informovaný o výške finančných   

     prostriedkov, ktorá sa započíta na ďalšie obdobie, najneskôr do 30 dní od obnovenia vyučovania a  

     prevádzky v Materskej škole.  

5. V prípade, že Materská škola  poskytuje počas uzatvorenia škôl  náhradný spôsob vzdelávania a  

     vyučovania, mesačný príspevok bude zákonný zástupca dieťaťa/rodič hradiť v stanovenej výške  

     podľa predchádzajúcich ustanovení VZN.  

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Smernica je súčasťou systému finančného riadenia a podlieha aktualizácii podľa potrieb a zmien 

kompetencií a zodpovedností. Zmeny smernice sa vykonávajú vydaním jej dodatku. 

2. Smernica je platná dátumom schválenia riaditeľkou a účinná od 01.09.2022. 

 

 

 

V Myjave, dňa: 31.08.2022      ................................................

                      

           podpis riaditeľky 

 

 

 

1) zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

2) § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky 

 

 


