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N á v r h     u z n e s e n i a 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  
 
 

schvaľuje 
 

 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2020 o výške 
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených 
mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto. 
 
 
 
 

- s pripomienkami 

- bez pripomienok 
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D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
č. .../2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, 
zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto (VZN) sa predkladá v súlade so štatútom 
hlavného mesta, na základe ktorého sú na mestské časti prenesené všetky povinnosti spojené 
so zabezpečením činnosti materských škôl, základných škôl, školských zariadení, s výnimkou 
neštátnych škôl a školských zariadení. 
 
V predkladanom VZN sa mení: 

a) výška mesačného príspevku zákonných zástupcov dieťaťa za pobyt jedného dieťaťa 
v materskej škole, a to zo sumy 38 € na 50 €, s výnimkou v MŠ Teplická zo sumy 20 € 
na 30 € a v MŠ Pionierska, kde zostáva príspevok v nezmenenej výške 60 €;  

b) výška mesačného príspevku zákonných zástupcov dieťaťa za pobyt jedného dieťaťa 
v školskom klube detí, a to zo sumy 25 € na 38 €; 

c) zaradenie školských jedální a výdajných školských jedální do finančného pásma, ktoré určuje 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (v prílohe č. 1 k dôvodovej správe); 
navrhujeme základné školy a materské školy zaradiť do 3 finančného pásma; 

d) príspevok na režijné náklady zo sumy 5 € na 7 €; prípadný rozdiel medzi dotáciou a stravným 
dofinancuje školám zákonný zástupca dieťaťa. 

 
Od 1. januára 2021, od účinnosti tohto VZN, vstúpi do platnosti § 28 ods. 5 zákona 209/2019 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony, v ktorom je uvedené: „Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy zriadenej obcou určí obec všeobecne záväzným nariadením;
31

) tento 

príspevok sa určuje jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy. Mesačný príspevok 

sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci.“ Z uvedeného vyplýva, že zriaďovateľ 
nemôže určiť rozdielnu výšku poplatkov pre deti obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto a deti obyvateľov s iným trvalým bydliskom.  
 
Dotácie na stravu, ktoré sú poskytované v zmysle zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky by od 1. januára 2021 nemali byť 
poskytované, namiesto nich plánuje Vláda SR zaviesť dvojnásobný daňový bonus pre rodičov detí 
do 15 rokov. 
 
Vo VZN pribudol:  
Článok 3, bod (4) 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v prípade prevádzky ŠKD počas školských prázdnin, určí 
riaditeľ školy osobitným predpisom. 
Článok 5 
V opodstatnených prípadoch, alebo ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav, alebo mimoriadna 
situácia, alebo ak sa nariadi prerušenie prevádzky škôl a školských zariadení, môže mestská časť ako 
zriaďovateľ škôl a školských zariadení, v zastúpení starostom mestskej časti, rozhodnúť o znížení, 
oslobodení, alebo dočasnom pozastavení v platení mesačných poplatkov určených týmto VZN.  
 
Dôvod zvýšenia poplatkov: 
Školy majú vysoké náklady na prevádzku materských škôl, školských klubov detí a školských jedální. 
Súčasné financovanie nepokrýva všetky náklady. Zvyšovali sa platy pedagogických zamestnancov, 
je potrebná údržba priestorov, mnohé školské budovy sú staré a vyžadujú opravy, náklady na energie 
sa zvyšujú. V školských jedálňach je potrebné neustále skvalitňovať zariadenie a vybavenie novými 
spotrebičmi. Ceny potravín narastajú, vedúce školských jedální musia variť podľa materiálno 
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spotrebných noriem s použitím kvalitných potravín, ktorých nákup je podmienený dostatočnými 
finančnými zdrojmi. 
 
Pre porovnanie (v prílohe č. 2 k dôvodovej správe) uvádzame prehľad ročnej dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach a príspevkov rodičov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach vo vybraných mestských častiach Bratislavy. 
 

Materiál bol prerokovaný s riaditeľmi škôl na porade dňa 25. augusta 2020 a bol prerokovaný 
v komisiách miestneho zastupiteľstva. 
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Príloha č. 1 k dôvodovej správe 
 
 

 
 
Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/16629.pdf 
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Príloha č. 2 k dôvodovej správe 
 
 

Prehľad ročnej dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských 
zariadeniach a príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

vo vybraných mestských častiach Bratislavy 
 
 

 
 
Poznámka: výška životného minima od 1. júla 2020 je 98,08 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa 
alebo zaopatrené neplnoleté dieťa 
 
Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/zivotne-minimum/vyska-zivotneho-minima-od-1-jula-
2020.html 
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Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Návrh 
všeobecne záväzného nariadenia  

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
č. .../2020 

zo dňa 23.09.2020 

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, 
zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) 
a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7a ods. 2 
písm. g) a § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Z. z. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 12 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 § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 28, § 114, 
§ 140, § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v spojení s čl. 38 Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení (ďalej v texte len „VZN“):  

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

(1) VZN určuje výšku príspevkov rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa 
zverené do osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len 
„zákonný zástupca“) v zmysle tohto VZN a podmienky ich platby, ktoré bude uhrádzať školám 
a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej 
v texte len „mestská časť“). Účelom príspevkov zákonného zástupcu je čiastočná úhrada nákladov 
škôl a školských zariadení, spojených s ich činnosťou, umiestnením a stravovaním detí.  

 

(2) Pre účely tohto VZN sú školami materské školy (ďalej v texte len „MŠ“) a základné školy (ďalej 
v texte len „ZŠ“) a školskými zariadeniami školské kluby detí (ďalej v texte len „ŠKD“), školské 
jedálne a výdajné školské jedálne (ďalej v texte len „ŠJ“), ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti.  
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Článok 2 

Materská škola 
 
 

(1) Mesačný príspevok za pobyt jedného dieťaťa v MŠ uhrádza zákonný zástupca vo výške v zmysle 
Prílohy tohto VZN, bod A. Za tretie a každé ďalšie dieťa zákonný zástupca mesačný príspevok 
neuhrádza. 
 
(2) Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.  
 
(3) Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených zákonom.1 
 
(4) Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa v prípadoch 
stanovených zákonom.2 

Článok 3 

Školský klub detí 

 

(1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD uhrádza zákonný zástupca 
vo výške 38 € mesačne za jedno dieťa. Za tretie a každé ďalšie dieťa zákonný zástupca mesačný 
príspevok neuhrádza. 
 
(2) Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 
 
(3) Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo o odpustení príspevku v prípadoch stanovených 
zákonom.3 
 
(4) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v prípade prevádzky ŠKD počas školských prázdnin, určí 
riaditeľ školy osobitným predpisom. 
 

Článok 4 

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň 

 

(1) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín 
(ďalej v texte len „stravné“) a príspevok na režijné náklady (ďalej v texte len „réžia“). 
 
(2) Výšku stravného určujú finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 
kategórií stravníkov a finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov pre diétne stravovanie, ktoré sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky. Zaradenie do finančného pásma, výška poplatku za stravné a réžiu je určená 
a uvedená v Prílohe tohto VZN. 
 
(3) Stravné a réžia sa uhrádza najneskôr do 25. dňa v kalendárnom mesiaci predchádzajúceho mesiacu, 
v ktorom sa stravovanie poskytuje. 
 
(4) Zákonný zástupca neuhrádza stravné za dieťa v prípadoch stanovených zákonom4, a to počas jeho 
platnosti. 

                                                 
1 § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
2 § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
3 § 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
4 § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
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(5) Zriaďovateľ je prijímateľom dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 
vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo 
vyučovania v ZŠ a odobralo stravu. Dotácia je mestskou časťou poskytovaná školám, a to počas 
platnosti príslušných ustanovení zákona.5  
 
(6) Prípadný rozdiel medzi dotáciou a stravným dofinancuje školám zákonný zástupca dieťaťa. 
 
(7) Zákonný zástupca platí plnú sumu stravného za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, 
ak neodhlásil dieťa v ŠJ najneskôr do 14,00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa z dôvodu, 
že dieťa nebude prítomné v ZŠ alebo MŠ. V prvý deň neprítomnosti si zákonný zástupca dieťaťa môže 
prevziať ním plne hradený obed v príslušnej ŠJ, podľa ňou vydaných pokynov. 
 
(8) Ak ŠJ nemá možnosť zabezpečiť dieťaťu, ktorého zdravotný stav si vyžaduje osobitné stravovanie 
diétnu stravu, postupuje zriaďovateľ v zmysle zákona.6 
 
(9) Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, v prípadoch stanovených 
zákonom.7 

Článok 5 

Spoločné ustanovenie 

 
V opodstatnených prípadoch, alebo ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav, alebo mimoriadna 
situácia, alebo ak sa nariadi prerušenie prevádzky škôl a školských zariadení, môže mestská časť ako 
zriaďovateľ škôl a školských zariadení, v zastúpení starostom mestskej časti, rozhodnúť o znížení, 
oslobodení, alebo dočasnom pozastavení v platení mesačných poplatkov určených týmto VZN.  
 

Článok 6 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto č. 05/2019, zo dňa 25.06.2019, o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto. 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenie 

 

VZN bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
dňa 23.09.2020, uznesením č. ..../.... a účinnosť nadobúda dňom: 01. január 2021.  

 

 

        Mgr. Rudolf  Kusý 

        starosta mestskej časti 
 
Bratislava 23.09.2020 
                                                 
5 § 4 ods. 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
6 § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
7 § 140 ods. 12 a § 141 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
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Príloha k VZN č. .../2020 
 

 zariadenie A pásmo stravné - výška príspevkov na dieťa / deň / € mesačne / € deň / € 

  €  MŠ 
desiata 

MŠ 
obed 

MŠ 
olovrant 

MŠ 
SPOLU 

I.  
stupeň 

ZŠ 

II. 
stupeň 

ZŠ 

Režijné 
náklady Zamestnanci 

1. ZŠ, Cádrova 23  3     1,21 1,30 7 1,41 
 MŠ, Cádrova 15 50 3 0,38 0,90 0,26 1,54   7 1,41 
 MŠ, Na Revíne 14 50 3 0,38 0,90 0,26 1,54   7 1,41 

2. ZŠ, Česká 10  3     1,21 1,30 7 1,41 
 MŠ, Osadná 5 50 3 0,38 0,90 0,26 1,54   7 1,41 
 MŠ, Rešetkova 6 50 3 0,38 0,90 0,26 1,54   7 1,41 

3. ZŠ, Jeséniova 54  3     1,21 1,30 7 1,41 
 MŠ, Jeséniova 61 50 3 0,38 0,90 0,26 1,54   7 1,41 

4. ZŠ, Kalinčiakova 12  3     1,21 1,30 7 1,41 
 MŠ, Kalinčiakova 12 50 3 0,38 0,90 0,26 1,54   7 1,41 

5. ZŠ, Odborárska 2  3     1,21 1,30 7 1,41 
 MŠ, Odborárska 2 50 3 0,38 0,90 0,26 1,54   7 1,41 

6. ZŠ, Riazanská 75  3     1,21 1,30 7 1,41 
 MŠ, Letná 7 50 3 0,38 0,90 0,26 1,54   7 1,41 
 MŠ, Teplická 5 30 3 0,38 0,90 0,26 1,54   7 1,41 

7. ZŠ, Sibírska 39  3     1,21 1,30 7 1,41 
 MŠ, Legerského 18 50 3 0,38 0,90 0,26 1,54   7 1,41 
 MŠ, Pionierska 12 60 3 0,38 0,90 0,26 1,54   7 1,41 
 MŠ, Šuňavcova 13 50 3 0,38 0,90 0,26 1,54   7 1,41 

8. ZŠ, Za kasárňou 2  3     1,21 1,30 7 1,41 
 MŠ, Šancova 65 50 3 0,38 0,90 0,26 1,54   7 1,41 
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Príloha – stanoviská komisií MZ 
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2020 o výške 
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených 
mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 
 
(1) Komisia              :  FINANČNÁ, PRE SPRÁVU A NAKLADANIE S MAJETKOM  MČ 
Zasadnutie dňa          :  09.09.2020 
Účasť - prítomní          :   Galamboš,  Petrovič, Pfundtner ,Winkler,  Farkašová,  Markuš ,   
           - neprítomní    :    
           - ospravedlnení :   Bielik, Troiak, Szusčík,  
Stanovisko komisie   : odporúča materiál schváliť bez pripomienok 
 
 
(2) Komisia              : SOCIÁLNYCH VECÍ  A  BÝVANIA  
Zasadnutie dňa          : 07.09.2020  
Účasť - prítomní       :  Šebejová,  Filipovič, Lovich,  Alex, Fiam, Kaducová 
          - neprítomní    :   
            - ospravedlnení :  Augustinič, Troiak, Hrčka 
Stanovisko komisie   : neodporúča materiál schváliť 
 
(4) Komisia         : DOPRAVY,  INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

a OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU 
Zasadnutie dňa          :  08.09.2020 
Účasť: - prítomní       :  Vlačiky, Árva, Lovich, Šebejová, Vaškovič, Volf,  Grajciar, Polách,  
           - neprítomní    :   
           - ospravedlnení  : Simeunovič 
Stanovisko komisie    : odporúča materiál schváliť bez pripomienok 
 
 
(5) Komisia               : PRE ŠKOLSTVO a VZDELÁVANIE 
Zasadnutie dňa           : 09.09.2020 
Účasť – prítomní        : Filipovič, Lovich, Švecová, Keszeghová, Kostlán, Šoka 
          -  neprítomní     :  
            - ospravedlnení  :  Timková, Bačiak Masaryková, 
Stanovisko komisie    : odporúča materiál schváliť v súlade s návrhom uznesenia bez pripomienok 
 
 
 
(6) Komisia          :  PRE KULTÚRU, MLÁDEŽ ŠPORT, VOĽNÝ ČAS a MEDZINÁRODNÉ 

VZŤAHY 
Zasadnutie dňa        :  08.09.2020 
Účasť – prítomní       :     Dubček, Gašpierik,  Korček, Mašátová Haliaková, Štamberský, Švecová, Weiss, 

Alfödy, Timková 
           - neprítomní  :   Horský, 
           - ospravedlnení   :  Rattajová,   
Stanovisko komisie  :  materiál nezískal dostatočný počet hlasov  
 


