
  
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 1/2012 zo dňa 17.4.2012 

o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  

Bratislava-Petržalka 
 

Podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 1 a 2 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, 
prílohy č. 1 ab, položka č. 23, Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a v súlade 
so zákonom č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“) sa Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Petržalka schvaľuje toto všeobecne záväzne nariadenie mestskej časti Bratislava-
Petržalka.  
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku1) príspevku a spôsob jeho platby na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zákonným zástupcom detí 
a žiakov (ďalej len „rodič“), výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách 
poslucháčom jazykových škôl a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 
úhrady v školskej jedálni, ktoré budú uhrádzať školám a  školským zariadeniam v  
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“). 

 
2) Pre účely tohto nariadenia sú školami materské školy, jazykové školy pri základných školách 

(ďalej len „jazykové školy“), školskými zariadeniami sú školské kluby detí, školské strediská 
záujmovej činnosti pri základných školách, školskými účelovými zariadeniami sú školské 
jedálne pri základných školách a pri materských školách. 

 
3) Výška stanoveného príspevku v materských školách, jazykových školách, v školských 

kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti a školských jedálňach sa  v prípade 
zmien všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa verejných škôl a školských 
zariadení sa bude meniť dodatkom k všeobecne záväznému nariadeniu.  

 
4) Výšku stanoveného príspevku v materských školách, jazykových školách, v školských 

kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti a školských jedálňach podľa tohto 
nariadenia zverejní riaditeľ základnej školy a riaditeľ materskej školy obvyklým spôsobom. 

 
     § 2 

Materská škola 
 
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva rodič mesačne na jedno dieťa príspevkom vo 

výške 15% životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Vypočítaná čiastka príspevku sa 
zaokrúhľuje smerom hore na jedno desatinné miesto. 

 
2) Príspevok uhrádza rodič materskej škole vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom 

kalendárnom mesiaci. 
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3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak: 

a)  má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,2) 
b)  rodič dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom  

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi3) podľa osobitného 
predpisu,4) 

c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,5) 
d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným 
spôsobom,6) 

e) nenavštevuje materskú školu v čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin.7) 
 

4) Počas dochádzky dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin rodič uhrádza plnú 
výšku príspevku podľa odseku 1. 

 
5) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza rodič v prípade, že bola prerušená prevádzka 

materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia 
dieťaťa do náhradnej materskej školy. 

 
§ 3 

Školský klub detí 
 
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského 

klubu detí prispieva rodič mesačne na jedného žiaka príspevkom vo výške 15% životného 
minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Vypočítaná čiastka príspevku sa zaokrúhľuje smerom 
hore na jedno desatinné miesto. 

 
2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou 

školského klubu detí prispieva rodič mesačne na jedného žiaka príspevkom 5 % -10% 
životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu určí 
riaditeľ podľa náročnosti a druhu klubovej a záujmovej činnosti. Vypočítaná čiastka 
príspevku sa zaokrúhľuje smerom hore na jedno desatinné miesto.  

 
3) Skrátená výchovno-vzdelávacia činnosť pre účely tohto nariadenia je zápis dieťaťa do 

školského klubu detí len na ranný školský klub detí, pobyt dieťaťa v školskom klube detí 
v čase podávania obeda a zápis len na záujmovú činnosť školského klubu detí. 

 
4) Počas dochádzky dieťaťa do školského klubu detí v čase letných prázdnin rodič uhrádza plnú 

výšku stanoveného príspevku. 
 
5) Príspevok uhrádza rodič základnej škole vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom 

kalendárnom mesiaci. 
 
6) Riaditeľ rozhodne o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 1 alebo 2, ak rodič o to 

písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a 
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu4) alebo na základe písomnej 
žiadosti rodiča v závažných a opodstatnených dôvodoch. 
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§ 4 
Školské stredisko záujmovej činnosti 

 
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského 

strediska záujmovej činnosti prispieva rodič mesačne na jedného žiaka príspevkom 5% -10%  
životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu určí 
riaditeľ podľa náročnosti a druhu záujmovej činnosti. Vypočítaná čiastka príspevku sa 
zaokrúhľuje smerom hore na jedno desatinné miesto.  

 
2) Počas dochádzky žiaka do školského strediska záujmovej činnosti v čase letných prázdnin 

rodič uhrádza plnú výšku stanoveného príspevku. 
 
3) Príspevok rodič uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 
 
4) Riaditeľ rozhodne o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 1, ak zákonný zástupca 

o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a 
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu4) alebo na základe písomnej 
žiadosti rodiča v závažných a opodstatnených dôvodoch. 

 
§  5 

Školská jedáleň 
 
1) Rodič dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške 

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 
odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem9)  .  

 
2) Rodič dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,10 €/deň na                

1 dieťa, na 1 žiaka8)   . 
 
3) Zamestnanec MŠ a zamestnanec ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti uhrádza 

príspevok na režijné náklady vo výške 0,10 €/deň/ 1 zamestnanca.   
 
4) Finančné pásma9) určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov.  
 
5) Rodič dieťaťa alebo žiaka, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 

v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu4) neuhrádza výšku príspevku na režijné 
náklady.10) 

 
6) Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je: 

a) desiata   0,28 €  
b) obed      0,68 €  
c) olovrant 0,23 € 
 spolu   1,19 €.  

 
7) Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka základnej školy je:  

a) doplnkové jedlo (desiata) 0,46 €  
b) obed žiaka vo veku od 6 do 11 rokov 0,95 € 
c) obed žiaka vo veku od 11 do 15 rokov 1,01 €. 
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8) Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre vekovú kategóriu stravníkov 15-18/19 
ročných žiakov strednej školy je: 
a) doplnkové jedlo (desiata) 0,46 €  
b) obed 1,19 €. 
 

9) Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka športovej triedy základnej a strednej 
školy je: 
a)  obed žiaka vo veku od 6 do 11 rokov 1,13 € 
b) obed žiaka vo  veku od 11 do 15 rokov 1,20 € 
c) obed žiaka vo veku od 15 do 18/19 rokov 1,33 €. 
 

10) Príspevok na nákup potravín pre diétne stravovanie na jedno jedlo pre dieťa materskej školy 
je: 
a) desiata   0,38 € 
b) obed      0,91 €  
c) olovrant 0,31 € 
 spolu     1,60 €. 
 

11) Príspevok na nákup potravín pre diétne stravovanie na jedno jedlo pre žiaka základnej školy 
je: 
a) doplnkové jedlo (desiata) 0, 46 € 
b) obed žiaka vo veku od 6 do 11 rokov 1,39 € 
c) obed žiaka vo veku od 11 do 15 rokov 1,46 € 
d) obed žiaka vo veku od 15 do 18/19 rokov 1,60 €. 
 

12) Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a školských zariadení  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti) sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie 
stravníkov od 15 – 18/19 ročných9) a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.11) 

 
13) Cudzí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo aj režijné 

náklady vo výške minimálne 1,26 €.  
 
14) Riaditeľ môže zvýšiť minimálnu výšku režijných nákladov pre cudzích stravníkov. Úhrada sa 

realizuje podľa Zákonníka práce.11)  
 
15) Príspevok na nákup potravín a réžia u cudzích stravníkov podľa ods. 4) až 11) sa uhrádza 

mesačne vopred.  
 
16) Diétne stravovanie detí a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný 

stav vyžaduje osobitné stravovanie12) môžu zabezpečovať školské jedálne pri materských 
školách a školské jedálne pri základných školách s uvedením spôsobu manipulácie 
a vydávania jedál pri dodržaní hygienického režimu. 

 
§ 6 

Jazyková škola 
 

1) Poslucháč jazykovej školy (ďalej len „poslucháč“) uhrádza náklady na štúdium v jazykovej 
škole, ktoré pozostávajú z príspevku na úhradu ročných nákladov  (ďalej len „školné“) a zo 
zápisného.13) 
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2) Výška školného: 
a) Poslucháč - žiak základnej školy hradí školné vo výške 80% sumy životného minima pre 

jedno nezaopatrené dieťa,  
b) poslucháč – žiak strednej školy a študent vysokej školy do 18 rokov hradí školné vo výške 

90% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, 
c) poslucháč – študent vysokej školy nad 18 rokov a dospelý poslucháč hradí školné vo 

výške 100% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, 
d) dospelý poslucháč, ktorý je zamestnancom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Petržalka, nepracujúci dôchodca alebo zamestnanec Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka hradí 50% sumy životného minima pre jednu plnoletú 
fyzickú osobu. Nepracujúci dôchodca musí doložiť čestné prehlásenie o tom, že je 
nepracujúci. 

e) Uvedené príspevky sa po vypočítaní zaokrúhľujú smerom hore na jedno desatinné miesto. 
 

3) Zápisné je rovnaké pre všetkých poslucháčov a predstavuje 7% zo školného podľa bodu 2 
písm. c).  

 
4) Výšku školného a zápisného určí riaditeľ jazykovej školy podľa tohto všeobecne záväzného 

nariadenia. Výšku a každú zmenu oznámi zriaďovateľovi a zverejní obvyklým spôsobom. 
 
5) Riaditeľ rozhodne o znížení alebo odpustení školného, ak poslucháč o to písomne požiada 

a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.4) 

 
6) Ak poslucháč do 30. septembra aktuálneho školského roka preukáže, že sa zo závažných 

osobných dôvodov nemohol na kurze zúčastňovať, škola mu vráti školné. Zápisné sa 
nevracia. 14) 

 
7) Jazyková škola vráti školné za príslušný polrok poslucháčom zrušeného kurzu, ak takýchto 

poslucháčov nemožno preradiť do iného kurzu. Zápisné sa poslucháčovi nevracia.15) 
 

§ 7 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší:  
 
1. VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2008 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho 

platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení VZN č. 
1/2009, č. 1/2010, č. 2/2011 a č. 3/2011 (úplné znenie). 

2. VZN č. 1/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2008, nadobudlo účinnosť 1. marca 2009. 
3. VZN č. 1/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2008 a VZN č. 1/2009, nadobudlo účinnosť 

1. septembra 2010. 
4. VZN č. 2/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2008, VZN č. 1/2009 a VZN č. 1/2010, 

nadobudlo účinnosť 7. apríla 2011, 
5. VZN č. 3/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2008, VZN č. 1/2009, VZN č. 1/2010, 

nadobudlo účinnosť 12. októbra 2011. 
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§ 8 

Účinnosť 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.9.2012 

 
 

 
 
 
 

Vladimír B a j a n, v.r 
           starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
1. § 28 ods. 5 § 114 ods. 6, § 115 ods. 5, § 53 ods. 6, § 140 ods. 10 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. 6 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 
3. § 28 ods. 6 písm. b) zákona č. 245/2008 Z .z. v znení neskorších predpisov 
4. §§ 10 – 15 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
5. § 28 ods. 6 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 
6. § 28 ods. 7 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.  v znení neskorších predpisov 
7. § 28 ods. 7 písm. b) zákona č. 245/ 2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 
8. § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších prepisov 
9. § 140 ods. 13 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov Finančné pásma nákladov na 

nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu 
dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu 
Slovenskej republiky zverejní na svojej internetovej stránke 

10. § 140 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 
11. § 152 zákona č. 311/2011 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov 
12. § 140 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších prepisov 
13. § 53 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
14. § 53 ods. 8 zákona č. 245/ 2008 v znení neskorších predpisov 
15. § 53 ods. 9 zákona č. 245/ 2008 v znení neskorších predpisov 



 


