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I.  Návrh uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 
s c h v a ľ u j e     
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. ......../2012 zo dňa ............ 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 s účinnosťou  od 1. 9. 2012 
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II. Dôvodová správa 
 

Národná rada Slovenskej republiky schválila 21. októbra 2011 zákon 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“). Medzi novelizovanými zákonmi je aj zákon č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“).  
Novelou školského zákona okrem iného dochádza aj k týmto zmenám v  kompetenciách 
zriaďovateľa: 
- výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu 
detí a školského strediska záujmovej činnosti, úhradu nákladov na štúdium v jazykovej škole 
určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením, 

- zákonní zástupcovia detí v materských školách a žiakov v základných školách prispievajú na 
úhradu režijných nákladov na prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov, ak tak určí 
zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. 

 

Novela upravuje  školský zákon  nasledovne: 
 

Vypúšťajú sa  
ods. 6 v § 28 Materská škola 
Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú 
úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15 % sumy životného 
minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. 
ods. 7 v § 11 Školský klub detí 
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného obcou 
prispieva zákonný zástupca žiaka mesačné sumou najviac 15 % sumy životného minima pre 
jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. 
ods. 6 v § 115 Školské stredisko záujmovej činnosti 
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského strediska 
záujmovej činnosti zriadenej obcou alebo samosprávnym krajom prispieva zákonný zástupca 
žiaka mesačne sumou najviac 15 % životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa 
osobitného predpisu. 
v ods. 7 v § 53 Jazyková škola sa vypúšťa prvá veta 
Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole, ktorú zriaďuje obec alebo samosprávny 
kraj,  je najviac 100 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného 
predpisu alebo 100 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa 
osobitného predpisu. 
 

Vkladajú sa: 
ods. 9 v § 140 Školská jedáleň 
Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, poskytuje stravovanie 
deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané 
výživové dávky. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí 
zriaďovateľ. 
ods. 10 v § 140 Školská jedáleň 
Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky 
úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určí zriaďovateľ 
všeobecne záväzným nariadením. 
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ods. 12 v § 140 Školská jedáleň 
Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 
10 ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a 
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. To neplatí, ak ide o deti a 
žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu.79a) 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 79a znie: 
79a)  § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
 

1. Súčasná výška poplatkov a spôsob úhrady v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej mestskej časti) 

 

V zmysle školského zákona výšku mesačného príspevku zákonných zástupcov určuje 
zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN): 
- za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ),  
- na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí (ŠKD), 
- na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej činnosti (ŠSZČ),  
- na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole (JŠ), 
- na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. 
 

V zmysle § 28 ods. 6), § 114 ods. 7), § 115 ods. 6) školského zákona,  zákonný zástupca 
prispieva na čiastočnú úhradu nákladov v súlade VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka  
č. 5/2008 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
v školských zariadeniach v znení neskorších úprav nasledovne: 
- v MŠ na jedno dieťa sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené 

dieťa,   
- v ŠKD a ŠSZČ od 5% do 15% životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, čo je 

v súlade s § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v školskom roku 2011/2012 je v MŠ 
výška príspevku 12,99 €, v ŠKD a ŠSZČ od 10,39 € do 12,99 €). 

- v zmysle § 53 ods. 7) školského zákona príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej 
škole je najviac 100 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa alebo 100 % 
sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, čo je 
v súlade s § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 
a) poslucháč - žiak základnej školy hradí školné vo výške 80% sumy životného minima pre  

jedno nezaopatrené dieťa (to je 69,32 €), 
b) poslucháč – žiak strednej školy a študent vysokej školy do 18 rokov hradí školné vo výške 

90% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa (to je 77,98 €), 
c) poslucháč – študent vysokej školy nad 18 rokov a dospelý poslucháč hradí školné vo 

výške 100% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (to je 189,83 €), 
d) dospelý poslucháč, ktorý je zamestnancom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti alebo zamestnanec Miestneho úradu mestskej časti hradí 50% sumy životného 
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (to je 94,91 €), 

e) zápisné je rovnaké pre všetkých poslucháčov a predstavuje 7% zo školného stanoveného 
podľa písmeno c) (to je 13,28 €) 

- v súlade s § 140 ods. 10) a 11) zákona č. 245/2008 Z. z. zákonný zástupca v školskej jedálni 
prispieva za čiastočnú  úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 
stravníkov podľa finančných pásiem, určených MŠVVaŠ SR. 

 
 
 



 5 

1.1 Prehľad o celkových platbách v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ v školskom roku 
2011/2012 na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a podľa finančných 
pásiem: 

 

a) Materská škola: desiata 0,28 €, obed 0,68 €, olovrant 0,23 € = 1,19 € - pri počte  
pracovných dní v mesiaci 

 

20 pracovných dní – desiata 5,60 €, obed 13,60 €, olovrant 4,6 € = 23,8 € 
21 pracovných dní – desiata 5,88 €, obed 14,28 €, olovrant 4,83 € = 24,99 € 
22 pracovných dní – desiata 6,16 €, obed 14,96 €, olovrant 5,06 € = 26,18 € 

 

b) Základná škola I. stupeň: desiata 0,46 €, obed žiaka od 6 do 11 rokov 0,95 € - pri počte  
pracovných dní v mesiaci 

 

20 pracovných dní – desiata 9,20 €, obed 19,00 € = 28,20 € 
21 pracovných dní – desiata 9,66 €, obed 19,95 € = 29,61 € 
22 pracovných dní – desiata 10,12 €, obed 20,90 € = 31,02 € 

 
c) Základná škola II. stupeň: desiata 0,46 €, obed žiaka od 11 do 15 rokov 1,01 € - pri počte  

pracovných dní v mesiaci 
 

20 pracovných dní – desiata 9,20 €, obed 20,20 € = 29,40 € 
21 pracovných dní – desiata 9,66 €, obed 21,21 € = 30,87 € 
22 pracovných dní – desiata 10,12 €, obed 22,22 € = 32,34 € 

 
d) Základná škola: desiata 0,46 €, obed pre stravníkov 15-18/19 rokov 1,19 € - pri počte  

pracovných dní v mesiaci 
 

20 pracovných dní – desiata 9,20 €, obed 23,80 € = 33,00 € 
21 pracovných dní – desiata 9,66 €, obed 24,99 € = 34,65 € 
22 pracovných dní – desiata 10,12 €, obed 26,18 € = 36,30 € 

 
e) Materská škola: diétne stravovanie: desiata 0,38 €, obed 0,91 €, olovrant 0,31 € = 1,60 € - 

pri počte  pracovných dní v mesiaci 
20 pracovných dní – desiata 7,60 €, obed 18,20 €, olovrant 6,20 € = 32,00 € 
21 pracovných dní – desiata 7,98 €, obed 19,11 €, olovrant 6,51 € = 33,60 € 
22 pracovných dní – desiata 8,36 €, obed 20,02 €, olovrant 6,82 € = 35,20 € 
 

f) Základná škola I. stupeň: diétne stravovanie desiata 0,46 €, obed žiaka od 6 do 11 rokov 
1,39 € - pri počte  pracovných dní v mesiaci 

 

20 pracovných dní – desiata 9,20 €, obed 27,80 € = 37,00 € 
21 pracovných dní – desiata 9,66 €, obed 29,19 € = 38,85 € 
22 pracovných dní – desiata 10,12 €, obed 30,58 € = 40,70 € 
 

g) Základná škola II. stupeň: diétne stravovanie desiata 0,46 €, obed žiaka od 11 do15 rokov 
1,46 €   - pri počte  pracovných dní v mesiaci 

 

20 pracovných dní – desiata 9,20 €, obed 29,20 € = 38,40 € 
   21 pracovných dní – desiata 9,66 €, obed 30,66 € = 40,32 € 
   22 pracovných dní – desiata 10,12 €, obed 32,12 € = 42,24 € 
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h) Základná škola: diétne stravovanie desiata 0,46€, obed pre stravníkov 15-18/19 rokov 1,60€ 
- pri počte  pracovných dní v mesiaci 

 

20 pracovných dní – desiata 9,20 €, obed 23,00 € = 32,20 € 
21 pracovných dní – desiata 9,66 €, obed 33,60 € = 43,26 € 
22 pracovných dní – desiata 10,12 €, obed 35,20 € = 45,32 € 

 

 Podľa podkladov Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka sú priemerné 
režijné náklady v MŠ na vydané jedlo/deň (desiata, obed, olovrant), hradené z rozpočtu mestskej 
časti vo výške  1,49 €.  

Podľa podkladov finančného oddelenia MÚ sú priemerné režijné náklady v ZŠ na 1 vydané 
jedlo hradené z rozpočtu mestskej časti vo výške 1,49 €. Na tieto náklady dostáva mestská časť 
finančné prostriedky z podielových daní a časť nákladov je pokrytá z príjmov za cudzích 
stravníkov. 
 
2. Návrh a  zdôvodnenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
 

V súlade s novelou školského zákona, ktorá umožňuje zriaďovateľovi škôl a školských 
zariadení určiť výšku príspevkov na pobyt dieťaťa v MŠ a na čiastočnú úhradu nákladov 
súvisiacich s činnosťou ŠKD, ŠSZČ a predovšetkým, so zreteľom na optimálne eliminovanie 
záťaže zákonných zástupcov detí, žiakov a obyvateľov mestskej časti sú tieto príspevky 
navrhované v nezmenenej výške, t. j. 15% sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa, 
v špecifickom prípade skrátenej činnosti ŠKD na 5 % - 10%  a na činnosť v ŠSZČ 5 % - 10 % 
sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa. Vypočítaná výška príspevku sa 
zaokrúhľuje smerom hore na jedno desatinné miesto.  

Základom pre stanovenie poplatkov v JŠ je tiež suma vo výške 15 % životného minima na 
jedno nezaopatrené dieťa, respektíve suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.  
Na základe uvedeného je návrh výšky príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ a na čiastočnú úhradu 
nákladov v ŠKD, ŠZČ a JŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti nasledovný: 
 

2.1 Návrh príspevkov za pobyt dieťaťa  v MŠ a na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť  
ŠKD, ŠSZČ, JŠ : 

 

a) v MŠ  
- príspevok zákonných zástupcov za pobyt dieťaťa v MŠ vo výške 15% sumy životného  

minima na jedno nezaopatrené dieťa so zaokrúhlením vypočítanej výšky príspevku smerom 
hore na jedno desatinné miesto, 

 

b) v ŠKD  
- príspevok zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD vo výške 

15% sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa so zaokrúhlením vypočítanej 
výšky príspevku smerom hore na jedno desatinné miesto; 

- príspevok rodiča na čiastočnú úhradu nákladov spojených so skrátenou výchovno-
vzdelávacou činnosťou v ŠKD vo výške 5% - 10% sumy životného minima pre jedno 
nezaopatrené dieťa (skrátená výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD je účasť dieťaťa len na 
časti výchovno-vzdelávacej činnosti), so zaokrúhlením vypočítanej výšky príspevku 
smerom hore na jedno desatinné miesto, pričom výšku príspevku na čiastočnú úhradu určí 
riaditeľ podľa náročnosti a druhu klubovej a záujmovej činnosti, 

 

  c) v ŠSZČ  
- príspevok zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠSZČ vo výške 

5%-10% sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa so zaokrúhlením vypočítanej 
výšky príspevku smerom hore na jedno desatinné miesto, pričom výšku príspevku na 
čiastočnú úhradu určí riaditeľ podľa náročnosti a druhu záujmovej činnosti, 
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  d) v JŠ  úhradu na štúdium ročných nákladov (školné) nasledovne:  
- poslucháč - žiak základnej školy hradí školné vo výške 80% sumy životného minima pre 

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

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

100% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, 
       - dospelý poslucháč, ktorý je zamestnancom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti, nepracujúci dôchodca alebo zamestnanec miestneho úradu mestskej časti hradí, 50% 
sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, nepracujúci dôchodca musí 
doložiť čestné prehlásenie o tom, že je nepracujúci, 

       - zápisné je rovnaké pre všetkých poslucháčov a predstavuje 7% zo školného stanoveného 
podľa písmena c), 

       - vedené príspevky sa po vypočítaní zaokrúhľujú smerom hore na jedno desatinné miesto. 
 
2.2 Návrh výšky príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a na čiastočnú úhradu 

nákladov vo výške nákladov na nákup potravín 
 

So zreteľom na optimálne eliminovanie záťaže zákonných zástupcov detí, žiakov 
a obyvateľov mestskej časti je navrhovaná výška príspevku na: 

  
a) režijné náklady:  

- príspevok zákonných zástupcov detí a žiakov na úhradu režijných nákladov  v ŠJ pri MŠ 
a v ŠJ pri ZŠ vo výške 0,10 €/deň/dieťa/žiak, 

- príspevok zamestnancov MŠ a ZŠ na úhradu režijných nákladov vo výške 0,10 €/deň, 
- režijné náklady pre cudzích stravníkov (deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení, 

ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti  mestskej  časti,  cudzí  dospelí - dôchodcovia)  sa  
upravujú  z  pôvodných  1,16 € na 1,26 €. 

 

b) nákup potravín 
- príspevok zákonných zástupcov detí a žiakov, cudzích stravníkov, na nákup potravín podľa 

vekových kategórií stravníkov podľa finančných pásiem určených  Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR 

 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ......../2012 zo dňa ............ 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 bol dňa 12. 3. 2012 
prerokovaný v operatívnej porade starostu. V zmysle požiadaviek OPS je materiál doplnený o 
informáciu o predpokladanom príjme mestskej časti za režijné náklady od septembra do 
decembra 2012 a na rok 2013. Pri výpočte sa vychádzalo  z podkladov o počte vydaných jedál za 
rok 2011. Súčasne je potrebné uviesť, že počet stravníkov v ŠJ pri ZŠ a ŠJ pri MŠ je za posledné 
3 školské roky stabilizovaný. Prepočet vypracovalo finančné oddelenie. 
 
Predpokladaný príjem MČ  z režijných nákladov: 
september – december 2012             rok 2013                   
 
ZŠ    –  20 000,- €                       ZŠ   – 49 000,- € 
MŠ   – 12 000,- €                                                       MŠ  – 36 000,- € 
Spolu: 36 000,-  €     Spolu:  85 000,- € 
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Návrh VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v 
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Petržalka  bol prerokovaný v komisiách Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 
Petržalka v termíne od 19. 3. do 23.3.2012  
 
Komisie sociálna a bytová, kultúry, mládeže a športu, finančná komisia, školská komisia, komisia 
životného prostredia a komisia územného plánu, výstavby a dopravy odporúčajú Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalky schváliť VZN o určení výšky príspevku a 
spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka .  
Komisia správy majetku a miestnych podnikov neodporúča MZ uvedené VZN schváliť 
Stanoviská komisií sú v prílohe materiálu. 
 
Návrh VZN bol prerokovaný dňa 3. 4. 2012 v miestnej rade. Miestna rada odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho 
platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka s účinnosťou od 1. 9. 2012 schváliť. 
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III. Doložky  
 
1. Rozpočtová doložka 

Schválenie predloženého materiálu predpokladá spoluúčasť rodičov a zamestnancov MŠ a ZŠ 
na režijných nákladoch, čo bude mať pozitívny vplyv na zníženie prevádzkových nákladov ŠJ. 

 
2. Finančná doložka 

a) výška príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 
činnosť v ŠKD, ŠSZČ a JŠ zostávajú nezmenené a nebudú mať zvýšený dopad na zákonných 
zástupcov detí a žiakov, respektíve obyvateľov mestskej časti, 

b) výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín ostáva 
nezmenená a nebude mať zvýšený dopad na zákonných zástupcov detí a žiakov, respektíve 
obyvateľov mestskej časti 

c) výška príspevku na režijné náklady 0,10 €/deň/dieťa, žiak, zamestnanec, cudzí stravník, bude 
mať dopad na zákonných zástupcov detí, žiakov, zamestnancov a obyvateľov mestskej časti 

d) mesačný finančný dopad príspevku na režijné náklady zákonných zástupcov detí, žiakov, 
zamestnancov MŠ a ZŠ: 
- pri 20 pracovných dňoch je to navýšenie 2,00 € na dieťa, žiaka, zamestnanca, 
- pri 21 pracovných dňoch je to navýšenie 2,10 € na dieťa, žiaka, zamestnanca, 
- pri 22 pracovných dňoch je to navýšenie 2,20 € na dieťa, žiaka, zamestnanca. 

e) mesačný finančný dopad príspevku na režijné náklady pre cudzích stravníkov (deti, žiaci, 
zamestnanci škôl a školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti  mestskej  
časti, cudzí dospelí – dôchodcovia) bude mať po zvýšení príspevku  z 1,16 € na 1,26 € 
nasledovný dopad pri počte  pracovných dní v mesiaci: 
- pri 20 pracovných dňoch je to  navýšenie 2,00 € na cudzieho stravníka 
-  pri 21 pracovných dňoch je to  navýšenie 2,10 € na cudzieho stravníka  
- pri 22 pracovných dňoch je to  navýšenie 2,20 € na cudzieho stravníka  

 

3. Ekonomická doložka 
Schválenie predloženého materiálu nepredpokladá negatívny dopad na hospodárenie 
podnikateľskej sféry mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

4. Environmentálna doložka 
    Schválenie predloženého materiálu nebude mať dopad na životné prostredie. 
 
5. Doložka zlučiteľnosti 
    Uvedený návrh je v súlade so zákonom NR SR 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, 
medzi ktorými je aj zákon 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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N á v r h 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. ......../2012 zo dňa ............ 2012 

o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 
školských zariadeniach 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 €. 
 
 



 13 

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 ...................................................... 

 
 

 
 
 
 

Vladimír Bajan  
          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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vyhodnotenie 

pripomienkového konania k návrhu VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Výzva na pripomienkovanie odoslaná mailom 8.2. 2012 (FO, Kancelária starostu, OSV), odoslaná mailom 17.2.2012 na všetky ZŠ, MŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a SSŠaŠZ Petržalka. Ďalej bol návrh VZN dňa 15.3.2012 zverejnený na 
úradnej tabuli a na web sídle mestskej časti.  
Do pripomienkového konania boli oslovení:   34                     Počet doručených stanovísk: 32                                        
- Finančné oddelenie MÚ         Pripomienky predložili: 19 
- Kancelária starostu MÚ        Bez pripomienok: 13 
- Oddelenie sociálnych vecí MÚ        
- riaditelia ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka 
- riaditeľky MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka 
- riaditeľ SSŠaŠZ Petržalka 
 
Návrh uvedeného VZN bol zverejnený 15.3.2011 na úradnej tabuli a na web sídle mestskej časti a v stanovenom termíne neboli doručené žiadne 
pripomienky. 
 
P. č. Organizácia, 

oddelenie, komisia 
Pripomienka Obsah pripomienky Zdôvodnenie: 

A - akceptovaná 
N - neakceptovaná 

  1. Finančné oddelenie 
MÚ 

Dôvodová správa 
str.6 
 
Doložky, str.8 

bod e), prvá odrážka .....prispieva na úhradu nákladov na nákup 
potravín..... 
 
predposledný a posledný odsek upraviť textáciu: pri 20 pracovných 
dňoch je to navýšenie o 2,00 € na dieťa, žiaka, zamestnanca, dtto aj 
v poslednom odseku, pretože tam je uvedená celková výška poplatku 

N -  text v dôvodovej správe je 
citovaný zo súčasne platného 
VZN  
A - text upravený  

  2. Oddelenie sociálnych 
vecí MÚ 
(zásadná pripomienka) 

VZN, §5 Školská 
jedáleň 

Vzhľadom k tomu, že dotácie pre deti na stravu z MPSVaR sú 
limitované a v súčasnej dobe už musia na stravu na II. stupni 
doplácať za 1 obed/1 cent, pri hradení režijných nákladov by týmto 
deťom bolo stravovanie v školských jedálňach znemožnené a tým by 
sa ich účelnosť minula cieľom pre ktoré boli dotácie zriadené.  
Navrhujeme: - § 5 Školská jedáleň, ods. 3 upraviť nasledovne:  
Rodič dieťaťa alebo žiaka, ktorý je poberateľom dotácie na podporu 

A - text upravený   
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výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym 
vylúčením podľa osobitného predpisu neuhrádza výšku príspevku na 
režijné náklady. 

3. ZŠ Pankúchova 
ZŠ Nobelovo nám.  
 

I. Dôvodová správa 
VZN,  
§3 Školský klub detí  
§4Školské stredisko 
záujmovej činnosti 
§6 Jazyková škola 

str. 5, 1. Súčasná situácia, ŠSZČ  od 12% do 15% nesúhlasí 
s platným VZN, kde v § 4 ods. 1) je uvedené rozpätie od 5% do 15% 
životného minima a bližšie určené v ods. 2 § 4 ... podľa náročnosti... 
Je potrebné len upraviť text. 
str. 7, 3 Návrh výšky príspevku ... bod. 1. druhá odrážka ŠKD 10% 
a nadväzne str. 11 § 3 ods. 2 a 3:  
ako skrátená vzdelávacia činnosť sú uvedené len ranný školský klub 
(zvyčajne max.1,25 h), alebo pobyt dieťaťa v školskom klube detí 
v čase podávania obeda (zvyčajne max.0,5 h), alebo zápis len na 
záujmovú činnosť školského klubu detí (zvyčajne  2 h ),  
v prípade, že žiak využije jednu z uvedených činností ŠKD je 
príspevok vo výške 10% veľa.  
Navrhujeme: zapracovať pri účasti žiaka na skrátenej činnosti ŠKD 
príspevok vo výške 5%-10%. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu 
určí riaditeľ podľa náročnosti a druhu klubovej a záujmovej činnosti. 
str. 7, 3. Návrh výšky príspevku... bod 1. tretia odrážka ...na činnosť 
ŠSZČ vo výške 15% sumy...a nadväzne str. 12 § 4 ods. 1) výška 
príspevku 15% (13 €) je vysoká.  
Navrhujeme: stanoviť výšku príspevku rodiča mesačne na jedno 
dieťa v rozpätí 5%-10% životného minima na jedno nezaopatrené 
dieťa. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu určí riaditeľ podľa 
náročnosti a druhu záujmovej činnosti. 
str. 8, 3. d) dospelý uchádzač doplniť nepracujúci dôchodca tiež 
navrhujem 50 % pričom  musí doložiť čestné prehlásenie, že je 
nepracujúci;+ obdobne str. 14 ods. 2. písm. d)  doplniť nepracujúci 
dôchodca.  

A- text upravený 
 
 
 
A - text upravený 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - text upravený 
 
 
 
 
 
 
A - text upravený 

4. ZŠ Turnianska 
 
 

 Navrhujeme sumu v %  zaokruhlovať nahor  na  celé  desiatky centov 
a doriešiť techniku platby príspevku rodiča za náklady   na nákup 
potravín a režijné náklady.  

A – Uvedený technický problém 
sa bude riešiť na úrovni oddelení 
FO, SSŠaŠZ P a OŠKaŠ 

5. SSŠaŠZ Petržalka VZN, v celom znení Vypočítanú výšku poplatku vo všetkých prípadoch zaokrúhľovať 
smerom hore na jedno desatinné miesto z dôvodu zjednodušenia 
kontroly úhrady platieb. 

A - text upravený 
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6. MŠ Bohrova Lachova 
Ševčenkova, Holíčska 
Rontgenova. Pifflova 
Šustekova Strečnianska 

VZN, §2 Materská 
škola, ods. 1 

Výslednú sumu, ktorá vychádza z 15% minimálnej mzdy zaokrúhliť 
na desatinné čísla smerom hore, alebo dole (napr. teraz sa platí 
poplatok na 1 dieťa suma - 12,99€, v prípade možného 
zaokrúhľovania by sa  upravila na 13,00€/dieťa), čím by sa 
zjednodušila manipulácia s peniazmi. 

A- text upravený 

7. MŠ Bzovícka, Pifflova 
Turnianska, Macharova 
Rovniankova, Bulíkova 

VZN, §5 Školská 
jedáleň, ods. 1 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza rodič sumu 12,99 € na 1 
mesiac. Ak dieťa chodí v mesiaci len pár dní, musí uhradiť sumu 
12,99 € bez ohľadu na to či chodí 3 dni v mesiaci, alebo 20 dní. 
Režijné náklady v školskej jedálni - ak má mesiac 20 pracovných dní  
rodič by mal bez ohľadu na to či dieťa odstravuje 5 dní, alebo viac 
hradiť plnú sumu vo výške 2.00 €/mesiac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je potrebné doriešiť techniku platby príspevku rodiča za náklady na 
nákup potravín a režijné náklady. 

N - §28 ods.8 písmeno a) 
školského zákona rieši, príspevok 
v MŠ na základe rozhodnutia 
zriaďovateľa 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. Toto 
je uplatnené vo VZN, § 2 ods.3 
písmeno d). V prípade režijných 
nákladov bude potrebné reagovať 
na úpravu mesačných poplatkov 
v súvislosti s počtom 
odstravovaných dní. 
A - Uvedený technický problém 
sa bude riešiť na úrovni FO, 
SSŠaŠZ P a OŠKaŠ 

8.  MŠ Pifflova 
MŠ Macharova 
MŠ Rovniankova  
MŠ Bulíkova 

VZN,§ 5 Školská 
jedáleň, ods. 5 
 

- zamestnanci MŠ a ŠJ by nemali prispievať na režijné náklady vo 
výške 0,10 €/deň  

N - zriaďovateľ pri tvorbe VZN 
prijal zásadu, že na režijných 
nákladoch sa budú podieľať 
všetci, ktorí stravu odoberajú, teda 
aj zamestnanci. 

9. 8 ZŠ  a 5 MŠ Bez pripomienok   
 
 
 
 
 
 
 



Stanoviská komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
Stanovisko zo zápisnice z rokovania sociálnej a bytovej komisie pri Miestnom zastupiteľstve  MČ 
Bratislava-Petržalka zo dňa 19.03.2012 
 
Prítomní:  Oľga Adamčiaková, Martin Miškov, Ivana Brezinská, Gabriela Janíková,  Alžbeta Korbelová 
Neprítomní: Jaroslav Junek, Andrej Turzo,  Pavol Ružička,   
 
K bodu 1/  Návrh VZN č../2012 zo dňa....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 
 
Členov komisie s predloženým materiálom oboznámila pani Mg. Veronika Redechová, ved. odd. ŠKaŠ. 
Členovia sociálnej a bytovej komisie s návrhom VZN súhlasia a odporúčajú schváliť. 
  
Hlasovanie: prítomní: 5 
hlasovanie: za: 5   proti: 0   zdržal sa: 0 
                         
V Bratislave  19.03.2012      Oľga Adamčiaková, v. r. 
Zapísala: Anna Bilanovičová           predseda komisie 
 
Uznesenie komisie kultúry, mládeže a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej  časti Bratislava-
Petržalka zo dňa 19.3.2012 
 
2. VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
 
Prítomní:  Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, K. Mračková, Ľ. Škorvaneková  
 
Stanovisko:Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 
Bratislava Petržalka: 
schváliť Všeobecne záväzné nariadenie č. ......../2012 zo dňa ............ 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 v predloženom znení.  
 
Hlasovanie o návrhu VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach 
Prítomných: 5           Za: 5                 Proti: 0                 Zdržal sa: 0 
        
       Vladimír Kovár, v. r. 
       predseda komisie 
V Bratislave 19. marec 2012 
 
zapísal: Schnürmacher, tajomník komisie 
 



Stanovisko 
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 19.3.2012 

 
Prítomní:  Ing. Štefanička, p. Holzhauserová,  Ing. Pašková, Ing. Borotovský, Ing. Klein, Mgr. Bučan 
 
Ospravedlnení: Ing. Arnold, Ing. Kovár Vladimír PhD 
 
K bodu :   VZN o určení príspevku na čiastoč. úhradu nákladov v Š a ŠZ 
 
Stanovisko:  Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený návrh VZN schváliť. 
Hlasovanie:   Prítomní :  6      Za           :  6 
 
V Bratislave 20.3.2012                                                    Ing. Štefanička Filip v.r. 
                                                                                             predseda FK 
Za správnosť: Ing. Lukáček 
 

 
Výpis uznesenia zo zápisnice  z rokovania komisie správy majetku  

a miestnych podnikov zo  dňa  20. 03. 2012 
 

K bodu 2  VZN o určení príspevku na čiastoč. úhradu nákladov v Š a ŠZ 
 
Uznesenie  : 

     Komisia neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecne 
záväzné nariadenie č..../2012 zo dňa ... 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 
za              :           6                proti          :        0              zdržal sa   :         0   
 
Bratislava  20. 03. 2012 
                                                                                                         Ing. Ľubomír Flandera, v. r.  
                                                                                                                  predseda komisie 
Za správnosť výpisu:                                                                                                                      
Ing. Ján Kubička , v. r.   
 

Stanovisko školskej komisie  
k Návrhu Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú 

úhradu nákladov v  školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 

                                                                               
Uznesenie k Návrhu Všeobecne záväzné nariadenie č. ......../2012 zo dňa ............ 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 
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  schváliť 
Všeobecne záväzné nariadenie č. ......../2012 zo dňa ............ 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 v zmysle predloženého návrhu uznesenia. 
Prítomní:5   Za:  4        Proti: 0                Zdržali sa: 1 
 

za správnosť 
Mgr. Zuzana Lukačková, v .r. 
      predsedníčka komisie 

 
Zapísala: 
Mgr. Veronika Redechová, v. r. 
tajomníčka komisie 
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Stanovisko komisie životného prostredia  
členovia komisie životného prostredia, ktorá sa konala dňa 22.3.2012 prijali k Vášmu bodu programu 
nasledujúce uznesenie: 
  
Komisia životného prostredia odporúča miestnemu zastupiteľstvu  
  
1. k o n š t a t o v a ť, že navrhované všeobecne záväzné nariadenie je vypracované v zmysle Národnej 
rady Slovenskej 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, ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony. 
  
2. s c h v á l i ť  všeobecne záväzné nariadenie č. ....../2012 zo dňa .....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. 
 
Prítomní: 5         Za: 5          Proti:0            Zdržal sa: 0 
Predseda komisie ŽP: Mgr. Ivana Antošová 
 
 
 

Stanovisko 
komisie územného plánu, výstavby a dopravy 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
 
1. k o n š t a t o v a ť,  že navrhované všeobecne záväzné nariadenie je vypracované v zmysle zákona   

Národnej   rady  Slovenskej  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 

 
2. s c h v á l i ť všeobecne záväzné nariadenie č. ......../2012 zo dňa ............ 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 

 
Prítomní: 8         Za: 8        Proti :  0           Zdržal sa:  0 
 
Zapísal: Ing. arch. J. Nemec                       Overil:    Ing. B. Weigl                
 


