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I.  Návrh uznesenia 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 

s c h v á l i ť  

 

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. ......../2013 zo dňa ............ 2013, ktorým sa mení VZN č. 

1/2012 zo dňa 17. 4. 2012 v znení VZN č. 4/2013 zo dňa 23. apríla 2013 o určení výšky príspevku a 

spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
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II. Dôvodová správa 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 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 v 

znení Všeobecne záväzného nariadenia  č. 4/2013 zo dňa 23. apríla 2013.  
 

A) Súčasný stav - výška príspevkov a spôsob úhrady v školách a školských zariadeniach   

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej mestskej časti) 
 

V zmysle § 28 ods. 6), § 114 ods. 6), § 115 ods. 6), § 140 ods. 9), 10) zákona č. 245/2008 Z. z. 

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

neskorších predpisov (školský zákon), výšku mesačného príspevku zákonných zástupcov na 

čiastočnú úhradu výdavkov určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením (VZN):   

- za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ),  

- na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí (ŠKD), 

- na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času (CVČ),  

- na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni (ŠJ). 
 

V súlade s VZN 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 v znení neskorších úprav, prispievajú zákonní zástupcovia detí 

na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosť ŠKD a CVČ a na čiastočnú 

úhradu režijných nákladov v ŠJ nasledovne: 

 v MŠ na jedno dieťa sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa 

so zaokrúhlením vypočítanej výšky príspevku smerom hore na jedno desatinné miesto, výška 

príspevku je 13,60 €,  

 v ŠKD vo výške 15% sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa so zaokrúhlením 

vypočítanej výšky príspevku smerom hore na jedno desatinné miesto, výška príspevku je 13,60 

€, príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených so 

skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou v ŠKD je 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 túto výšku príspevku určí riaditeľ 

podľa náročnosti a druhu klubovej činnosti, výška príspevku je od 4,60 € do 9,10 €, 

 v CVČ príspevok zákonného zástupcu je vo výške 5% - 10% sumy životného minima na jedno 

nezaopatrené dieťa so zaokrúhlením vypočítanej výšky príspevku smerom hore na jedno 

desatinné miesto, pričom túto výšku určí riaditeľ podľa náročnosti a druhu záujmovej činnosti, 

výška príspevku je od 4,60 € do 9,10 €. 

 v súlade s § 140 ods. 10) školského zákona a v zmysle VZN č. 1/2012 zákonný zástupca 

v školskej jedálni prispieva na režijné náklady sumou 0,10 €,  

 v súlade s § 140 ods. 9 školského zákona, zákonný zástupca uhrádza výšku nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov podľa finančných pásiem, určených Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky (ďalej len MŠVVaŠ SR). 
 

B) Porovnanie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach a režijných nákladov v ŠJ v niektorých vybraných mestských častiach 

Bratislavy  
 

S cieľom poskytnúť informácie a porovnať výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach a režijných nákladov v ŠJ iných mestských častí Bratislavy 

uvádzame výšku týchto príspevkov z niektorých vybraných mestských častí: 

 

1. Mestská časť Bratislava-Staré mesto: 



 4 

MŠ - 30 €/mesiac, trvalý pobyt rodičov zníženie o 5 €, za druhé dieťa a každé ďalšie s trvalým 

pobytom rodičov v mestskej časti zníženie o 10 €  (po znížení 25 €, resp. 15 €) 

ŠKD - 23 €/na mesiac, trvalý pobyt dieťaťa aj rodičov  v mestskej časti zníženie o 5 € (po 

znížení 18 €) 

ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ   – 0,50 €   
 

2. Mestská časť Bratislava-Rača: 

MŠ    -    20 % životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa t.j. 18,08 € 

ŠKD   -  20 % životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa t.j. 18,08 € 

Režijné náklady ŠJ 
ŠJ MŠ  - 0, 25 €  t. j. 20 %  zo sumy  stravného 1,27 €  na desiatu, obed, olovrant 

ŠJ ZŠ  -  20 % zo stravného t. j. :  

I. stupeň z 1,09 € t.j. 0,22 € na jedno vydané hlavné  jedlo  

             II. stupeň z 1,16 € t.j. 0,23 € na jedno vydané  hlavné jedlo  

               III. stupeň + cudzí stravníci z 1,26 € t.j. 0,25 € na jedno vydané hlavné jedlo  
 

3. Mestská časť Bratislava-Dúbravka: 

MŠ -     25 €/mesiac pre jedno nezaopatrené dieťa s trvalým bydliskom v mestskej časti 

             30 €/mesiac pre jedno nezaopatrené dieťa s trvalým bydliskom z inej mestskej časti 

ŠKD -  18 €/mesiac pre jedno nezaopatrené dieťa 

Režijné náklady ŠJ: 

ŠJ MŠ - 25 % príspevku na stravu t. j. 0,32 € zo sumy 1,27 € na desiatu, obed, olovrant 

ŠJ ZŠ    25 % zo stravného pre  stravníkov od 6 – 15 rokov v ZŠ:   

I. stupeň z 1,09 € t.j. 0,27 € na jedno hlavné vydané jedlo  

   II. stupeň z 1,16 € t.j. 0,29 € na jedno hlavné vydané jedlo  
 

4. Mestská časť Bratislava-Ružinov: 

MŠ – 22,60 €/mesiac -  t. j. 25 % životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa  

ŠKD - 15,80 €/mesiac  - t. j. 17 % životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa  

Režijné náklady ŠJ 

ŠJ MŠ - 30 % z príspevku na stravu t. j. 0,40 €  zo sumy 1,34 € na desiatu, obed, olovrant 

ŠJ ZŠ 30 % príspevku na stravu:  

I. stupeň z 1,09 € t.j. 0,33 € na jedno vydané  hlavné jedlo  

          II. stupeň z 1,19 € t.j. 0,35 € na jedno vydané hlavné  jedlo  

         III. stupeň z 1,26 € t.j. 0,38 € na jedno vydané hlavné jedlo  
 

5. Mestská časť Bratislava-Jarovce: 

MŠ -  100 €/mesiac/dieťa - zákonní zástupcovia s trvalým pobytom v Jarovciach majú zľavu         

80 %,  ak o to požiadajú písomnou formou (po zľave 20 €) 

ŠKD - 15 € /mesiac/žiak 

ŠJ – režijné náklady na žiakov – zákonní zástupcovia nehradia, výška stravného pre 

zamestnancov je 1,13 €  
 

6. Mestská časť Bratislava-Rusovce: 

MŠ –  30 €/mesiac/dieťa – riaditeľ školy je oprávnený spoplatniť oneskorené vyzdvihnutie detí 

zákonnými zástupcami z MŠ, za každú aj začatú polhodinu vo výške 10 € 

ŠKD - 18 €/mesiac/žiak, so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou prispieva rodič 6 €/na 

mesiac na jedného žiaka. Riaditeľ je oprávnený spoplatniť oneskorené vyzdvihnutie detí 

svojimi rodičmi, za každú aj začatú polhodinu vo výške 10 € 

ŠJ -  0,10 € režijné náklady na jedno vydané hlavné  jedlo 

Z predloženého prehľadu o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov. v niektorých 

mestských častiach jednoznačne vyplýva, že mestská časť Bratislava-Petržalka má tieto príspevky 

od zákonných zástupcov detí v súčasnosti najnižšie. Režijné náklady v ŠJ  má rovnaké ako mestská 
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časť Bratislava-Rusovce, pričom táto mestská časť postupovala pri stanovení režijných nákladov 

podľa mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 

C)  Zdôvodnenie a návrh na  úpravu výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a režijných nákladov 

v ŠJ 
 

1. Zdôvodnenie úpravy výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti od 1. 1. 2014: 

V súlade so školským zákonom, ktorý umožňuje zriaďovateľom škôl a školských zariadení 

určiť výšku príspevkov na pobyt dieťaťa v MŠ a na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich 

s činnosťou ŠKD, CVČ a režijných nákladov v ŠJ, zriaďovateľ navrhuje zmenu výšky príspevkov, 

pričom má na zreteli aj optimálnu ekonomickú záťaž zákonných zástupcov detí, žiakov 

a zamestnancov.  

  Dôvodom predloženého návrhu úpravy výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je nedostatočný 

objem finančných prostriedkov z podielových daní, ktorý nepostačuje na pokrytie prevádzkových 

nákladov v MŠ, ŠKD, CVČ a režijných nákladov v ŠJ.  

Potrebu úpravy výšky poplatkov za pobyt detí v MŠ navrhujú a podporujú aj vedenia MŠ. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a predovšetkým s cieľom zabezpečiť ďalšie zvyšovanie kvality 

činnosti MŠ, ŠKD, CVČ a ŠJ z hľadiska ich prevádzky, bezpečnosti a ochrany zdravia 

a primeraného komfortu, je predložený návrh na úpravu príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ, na 

čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v ŠKD, CVČ a príspevkov na režijné náklady v ŠJ. 
 

2. Návrh úpravy výšky príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu 

nákladov v MŠ a v školských zariadeniach pri ZŠ (ŠKD a CVČ) v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti a prepočet výšky priemerného príspevku na 1 deň/dieťa pri 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu a komplexnej starostlivosti o dieťa:  
 

a) v MŠ: 25 €/mesiac/dieťa 
pri 20 pracovných dňoch Ø príspevok  1,25 €/deň 

pri 21 pracovných dňoch Ø príspevok 1,19 €/deň 

pri 22 pracovných dňoch Ø príspevok 1,14 €/deň 

pri 23 pracovných dňoch Ø príspevok 1,09 €/deň  
 

b) v ŠKD: 15 €/mesiac/dieťa 
pri 20 pracovných dňoch Ø príspevok 0,75 €/deň 

pri 21 pracovných dňoch Ø príspevok 0,71 €/deň 

pri 22 pracovných dňoch Ø príspevok 0,68 €/deň 

pri 23 pracovných dňoch Ø príspevok 0,65 €/deň 
 

v ŠKD: so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou: 6 – 10 €/mesiac/dieťa. Výšku 

príspevku určí riaditeľ školy podľa náročnosti a druhu klubovej a záujmovej činnosti  
 

c) v CVČ: 6 – 10 €/mesiac/dieťa. Výšku príspevku určí riaditeľ školy podľa náročnosti 

a druhu záujmovej činnosti 
 

3. Návrh úpravy výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a zamestnanca na režijné 

náklady v školských jedálňach pri ZŠ a MŠ   
 

a) v ŠJ MŠ: režijné náklady 0,30 €/deň/dieťa za celodennú stravu (desiata, obed, olovrant) 

 pri 20 pracovných dňoch je to 6 €/dieťa 

pri 21 pracovných dňoch je to 6,3 €/dieťa 

pri 22 pracovných dňoch je to 6,6 €/dieťa 

pri 23 pracovných dňoch je to 6,9 €/dieťa 
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b) v ŠJ MŠ: režijné náklady 0,20 €/deň/zamestnanec 
 pri 20 pracovných dňoch je to 4 €/zamestnanec 

pri 21 pracovných dňoch je to 4,2 €/zamestnanec 

pri 22 pracovných dňoch je to 4,4 €/zamestnanec 

pri 23 pracovných dňoch je to 4,6 €/zamestnanec 
 

c) v ŠJ ZŠ: režijné náklady 0,20 €/deň/dieťa  

 pri 20 pracovných dňoch je to 4 €/dieťa 

pri 21 pracovných dňoch je to 4,2 €/dieťa 

pri 22 pracovných dňoch je to 4,4 €/dieťa 

pri 23 pracovných dňoch je to 4,6 €/dieťa 
 

d) v ŠJ ZŠ: režijné náklady 0,20 €/deň/zamestnanec 

 pri 20 pracovných dňoch je to 4 €/zamestnanec 

pri 21 pracovných dňoch je to 4,2 €/zamestnanec 

pri 22 pracovných dňoch je to 4,4 €/zamestnanec 

pri 23 pracovných dňoch je to 4,6 €/zamestnanec 
 

Priemerné režijné náklady v MŠ v roku 2012, ktoré boli hradené z rozpočtu mestskej časti boli vo 

výške 1,47 €/na deň/dieťa (desiata, obed olovrant). Navrhovaná výška príspevku zákonného 

zástupcu dieťaťa  0, 30 € na režijné náklady  je 20,40 % z celkových režijných nákladov.  

Navrhovaná výška príspevku zamestnanca MŠ 0,20 €/deň je 13,60% z celkových režijných 

nákladov.  

Priemerné režijné náklady v ZŠ v roku 2012, ktoré bolo hradené z rozpočtu mestskej časti boli vo 

výške 1,44 €/deň/dieťa/zamestnanec. Navrhovaná výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa ZŠ 

a zamestnanca ZŠ  0,20 € na režijné náklady je 13,88% z celkových režijných nákladov. 
  
D) Predpokladané príjmy mestskej časti po úprave príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov za pobyt v MŠ, nákladov na činnosť ŠKD, CVČ a príspevkov na režijné 

náklady v ŠJ 

1. Predpokladané príjmy z príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa 

v MŠ: 

Upravený rozpočet príjmov v roku 2013 = 220 312,- €  
     

Predpokladaný príjem mestskej časti z príspevkov v roku  2014 

Predpokladaný príjem je vypočítaný z počtu detí navštevujúcich MŠ k 15. 09. 2013  t. j 

2401 detí mínus 818 predškolákov, na ktorých mestská časť dostáva príspevok zo štátneho 

rozpočtu 

a) Pri výpočte ročného objemu je teda uvažované  s počtom detí MŠ bez predškolákov t. j. 

1583 detí, s 9,5 mesiacmi dochádzky do MŠ z dôvodu chorobnosti detí, prerušenej 

dochádzky a prevádzky MŠ a z dochádzky detí do MŠ počas hlavných prázdnin, kedy je 

počet detí navštevujúcich MŠ nižší. 

Predpokladaný príjem v  roku 2014 pri výške poplatku 25 € mesačne/ 1 dieťa 

        1583 detí x 25 €  x 9,5 mesiacov = 375 963,-  € 

        Predpokladané zvýšenie príjmu v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013: o cca 155 600,€ 
 

2. Predpokladaný príjem mestskej časti z príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť v ŠKD: 

Upravený rozpočet príjmov v roku  2013 =  214 476,- € 

     Predpokladaný príjem mestskej časti za rok 2014  

Predpokladaný príjem vychádza z upraveného rozpočtu príjmov na rok 2013, ktorý je vo 

výške 214 476,- € a je vypočítaný z percentuálneho nárastu príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na pobyt dieťaťa v ŠKD o 10,29%, čo je zvýšenie príspevku zo sumy 13,60 € 
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v roku 2013  na navrhovaný príspevok vo výške 15,0 € v roku 2014. V tomto percentuálnom 

náraste je zohľadnená aj skutočnosť, že deti navštevujú ŠKD aj na skrátený čas. 
  

Predpokladaný príjem v roku 2014: 

214 476,- € (upravený príjem  2013) + 22 070,- € (10,29 % zvýšenie príspevku) = 236 546,- € 

Predpokladané zvýšenie príjmu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD v roku 2014 

v porovnaní s rokom 2013:   o cca 22 000,- € 
 

3. Predpokladaný príjem mestskej časti z príspevkov za čiastočnú úhradu za činnosť 

v CVČ (CVČ pracujú pri ZŠ Holíčska a Pankúchova): 

Upravený rozpočet príjmov v roku 2013 = 8 700,- €      

Predpokladaný príjem v roku 2014:  11 300,- €  

Predpokladaný nárast príspevku na činnosť  CVČ je o cca 23 %  z dôvodu, že výška 

príspevku sa odvíja od náročnosti záujmovej činnosti v CVČ.  

Predpokladané zvýšenie príjmu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ v roku 2014 

v porovnaní s rokom 2013:  o cca 2 600,- € 
 

4. Predpokladaný príjem mestskej časti z poplatkov na režijné náklady v ŠJ pri ZŠ:   

Upravený rozpočet príjmov v roku  2013 = 49 000,- €                         

Predpokladaný príjem mestskej časti z navrhovaného príspevku 0,20 € na režijné 

náklady ŠJ ZŠ v roku   2014 

ZŠ: Predpokladaný príjem je vypočítaný z počtu vydaných jedál v septembri 2013 (počet 

vydaných jedál= 56 399) z dôvodu, že k 15. 9. 2013 bol uskutočnený nový zber údajov 

o počte detí jednotlivých ZŠ na školský rok 2013/2014. Pri výpočte ročného objemu 

vydaných jedál je uvažované s 9-timi mesiacmi z dôvodu, že v priebehu roka sú deti 

odhlasované z odoberania stravy napr. z dôvodu choroby, účasti v školách v prírode, na 

lyžiarskych výcvikových kurzoch a pod.  

Predpoklad na rok 2014:  56 399 x 9 mesiacov  x 0,20 €  = 101 518,- €   

Predpokladané zvýšenie príjmu z príspevkov na režijné náklady ŠJ ZŠ v roku 2014 

v porovnaní s rokom 2013: o cca 52 000,- € 
 

5. Predpokladaný príjem mestskej časti z navrhovaného príspevku 0,30 € na režijné 

náklady v ŠJ pri MŠ      

  Upravený rozpočet príjmov v roku  2013 = 36 000,- € 

MŠ: Predpokladaný príjem je vypočítaný z počtu vydaných jedál v septembri 2013 (počet 

vydaných jedál = 38 482) v MŠ. Pri výpočte ročného objemu vydaných jedál (desiata, obed, 

olovrant) v MŠ výpočet vychádza z 9,5 mesiaca z dôvodu, že MŠ sú v prevádzke aj počas 

hlavných prázdnin ale počet detí navštevujúcich v tomto období MŠ je nižší, ako aj 

z dôvodu, že deti nenavštevujú MŠ pre chorobu, prípadne majú prerušenú dochádzku z napr. 

dôvodu pobytu v nemocnici. 

Predpoklad za rok 2014:  38 482   x  9,5  x  0,30 = 109 674,- € 

Predpokladané zvýšenie príjmu z príspevkov na režijné náklady ŠJ MŠ v roku 2014 

v porovnaní s rokom 2013: o cca 71 000,- € 
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III. Doložky 
 

1. Rozpočtová doložka 

Schválenie predloženého návrhu novely VZN predpokladá spoluúčasť zákonných zástupcov detí 

a zamestnancov MŠ a ZŠ na prevádzkových nákladoch, čo bude mať pozitívny vplyv na zníženie 

prevádzkových výdavkov v MŠ, ŠKD, CVČ a ŠJ hradených z rozpočtu mestskej časti.  
 

2. Finančná doložka 

A. výška príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ a výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť v ŠKD, CVČ sa budú meniť a budú mať zvýšený dopad na zákonných zástupcov detí: 

a) v MŠ: 25 €/mesiac 

pri 20 pracovných dňoch je to 1,25 €/deň 

pri 21 pracovných dňoch je to 1,19 €/deň 

pri 22 pracovných dňoch je to 1,14 €/deň 

pri 23 pracovných dňoch je to 1,09 €/deň  

b) v ŠKD: 15 €/mesiac 

pri 20 pracovných dňoch je to 0,75 €/deň 

pri 21 pracovných dňoch je to 0,71 €/deň 

pri 22 pracovných dňoch je to 0,68 €/deň 

pri 23 pracovných dňoch je to 0,65 €/deň 

príspevok v ŠKD so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou: 6 – 10 €/mesiac, výšku 

určí riaditeľ podľa druhu a náročnosti klubovej činnosti 

c) v CVČ: 6 – 10 €/mesiac, výšku určí riaditeľ školy podľa druhu a náročnosti záujmovej 

činnosti  
 

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 zamestnancov  
 

C. výška príspevku v ŠJ MŠ na režijné náklady 0,30 €/deň/dieťa a 0,20 €/deň/zamestnanec, bude 

mať dopad na zákonných zástupcov detí a zamestnancov 

a) v ŠJ MŠ: režijné náklady 0,30 €/deň/dieťa 

pri 20 pracovných dňoch je to 6 €/dieťa 

pri 21 pracovných dňoch je to 6,3 €/dieťa 

pri 22 pracovných dňoch je to 6,6 €/dieťa 

pri 23 pracovných dňoch je to 6,9 €/dieťa 

b)   v ŠJ MŠ: režijné náklady 0,20 €/deň/zamestnanec 

pri 20 pracovných dňoch je to 4 €/zamestnanec 

pri 21 pracovných dňoch je to 4,2 €/zamestnanec 

pri 22 pracovných dňoch je to 4,4 €/zamestnanec 

pri 23 pracovných dňoch je to 4,6 €/zamestnanec 
 

D. výška príspevku v ŠJ ZŠ na režijné náklady 0,20 €/deň/dieťa/zamestnanec, bude mať dopad na 

zákonných zástupcov detí a na zamestnancov: 

pri 20 pracovných dňoch je to 4 €/dieťa/zamestnanec 

pri 21 pracovných dňoch je to 4,2 €/dieťa/zamestnanec 

pri 22 pracovných dňoch je to 4,4 €/dieťa/zamestnanec 

pri 23 pracovných dňoch je to 4,6 €/dieťa/zamestnanec 
 

Celkové predpokladané zvýšenie príjmu mestskej časti v roku 2014 oproti roku 2013: 

- za MŠ  o cca 155 600,- € 

- za ŠKD  o cca      22 000,- € 

- za CVČ o cca     2 600,- € 

- za ŠJ ZŠ o cca   52 000,- € 

- za ŠJ MŠ o cca   71 000,- € 

SPOLU o cca   303 200,- € 
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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 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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N á v r h 

Všeobecne záväzného nariadenia 

č. ......../2013 zo dňa ............ 2013, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. apríla 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 znení  Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 zo dňa 23. apríla 2013 
 

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, § 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,  § 28 

ods. 5, § 114 ods. 6, § 116 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, prílohy č. 

1 ab, položka č. 23, Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava-Petržalka schvaľuje toto všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka.  
 

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 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 

zo dňa 23. apríla 2013 sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 

§ 2 Materská škola, odstavec 1 

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa 

príspevok vo výške 25 €. 
 

§ 3 Školský klub detí, odstavec 1 a 2 

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

klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 

15 €. 
 

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

školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok 

od 6 € do 10 €. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov určí riaditeľ podľa 

náročnosti a druhu klubovej činnosti. 
  
§ 4 Centrum voľného času, odstavec 1 

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

času prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok od 6 € do 10 €. 

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu určí riaditeľ podľa náročnosti a druhu záujmovej 

činnosti. 
 

§ 5 Školská jedáleň, odstavec 2 a 3 

2) Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 

0,30 €/deň/dieťa a zákonný zástupca dieťaťa základnej školy uhrádza príspevok na režijné 

náklady vo výške 0,20 €/deň/dieťa. 

3) Zamestnanec materskej školy a zamestnanec základnej školy uhrádza príspevok na režijné 

náklady vo výške 0,20 €/deň/zamestnanec. 
 

§ 8 Účinnosť   
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. februára 2014. 

 

Vladimír B a j a n  

                  starosta  



Príloha č. 1 
Vyhodnotenie 

pripomienkového konania k návrhu VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. apríla 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 znení  Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 zo dňa 23. apríla 2013 
 

Do pripomienkového konania boli mailom zo dňa 24.10.2013 oslovení: 

- riaditelia základných škôl (11) – zaslali 3 riaditelia 

- riaditeľky materských škôl (19) – všetky, zaslali spoločné pripomienky 

- vedúce školských jedální ZŠ a MŠ (20) – zaslalo spoločné pripomienky 11 vedúcich ŠJ MŠ 

- vedúci oddelení miestneho úradu (12) – zaslalo 1 oddelenie 

- riaditeľ Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 
 

Počet doručených stanovísk: 7 

Počet pripomienok celkom: 12 

Z toho počet zásadných pripomienok: 0 

Bez pripomienok: 3 
 

P.č. Organizácia, 

oddelenie, komisia 

Pripomienka Obsah pripomienky Zdôvodnenie: 

A - akceptovaná 

N - neakceptovaná 

  1. ZŠ Budatínska 61 Dôvodová správa, 

finančná doložka, D 

1. Návrh: Výška príspevku v ŠJ ZŠ na režijné náklady 0,20 € (jedno 

jedlo/žiak/zamestnanec bude mať dopad na zamestnancov; 

uvedené sumy sú prepočítané na náklady 0,30 € a nie 0,20 € 

A 

  2. ZŠ Pankúchova 4 Dôvodová správa: 

 

 

 

 

 

 

§ 3 ods. 2) VZN 

 

§ 5 ods. 2) VZN 

 

1. A) V prvej vete zlý slovosled slovo „zákona“ vybrať a vložiť 

pred 245/2008, 
 

2. Str. 5 bod 2 písm. b) druhý odsek vybrať slovo „záujmovej“ 
 

3. Str. 6 písm. c) za jedno hlavné prípadne aj za jedno doplnkové 

jedlo ... tu nie je asi súlad so znením v návrhu VZN 
 

4. Návrh: vybrať „a záujmovej“ 
 

5. Zákonný zástupca žiaka ZŠ uhrádza príspevok na režijné náklady 

vo výške 0,20 €/jedno jedlo/žiak. Myslí sa tým obed prípadne 

A 

 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A, v texte spresnené 
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 desiata (ak žiak v jeden deň odoberá oboje( alebo osobitne 

desiata a osobitne obed ? 

6. V zákone aj vo vyhláške o ŠKD a CVČ sa uvádza, že ich 

navštevujú deti a všade sa uvádza deti, nie žiaci. Takže by malo 

byť na dieťa, nie na žiaka 

 

 

A, v texte spresnené 

  3. Riaditeľky všetkých 

MŠ 

§ 2 Materská škola, 

ods. 1 VZN 

 

§ 5 Školská jedáleň, 

ods. 2 a 3 VZN 

1. Za pobyt dieťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca 

dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 20 €  (návrh 

vo VZN je 25 €) 

2. Zamestnanec materskej školy a zamestnanec základnej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,10 €/jedno 

jedlo/zamestnanec. (návrh vo VZN je 0,20 €) 

N 

 

 

 

N 

4. Vedúce ŠJ MŠ 

Macharova, Pifflova, 

Bulíkova, 

Rovniankova 

Turnianska, Bzovícka, 

Ševčenkova, Bohrova, 

Lachova, Bradáčova, 

Šustekova 

§ 5 Školská jedáleň, 

ods. 2 a 3 VZN 

 

 

 

 

1. Pri navŕšení režijných nákladov u detí by bolo vhodné, aby časť 

z navrhovaných 0,30 €/deň ostala pre rozpočet ŠJ. Navrhujeme 

0,10 € z uvedenej sumy. 

2. Nesúhlasíme s réžiou pre zamestnancov 0,20 €/deň  

3. Navrhujeme zvýšiť aj cenu stravnej jednotky, nakoľko 

momentálna situácia je taká, že kvalita podávanej stravy je 

úmerná výške stravnej jednotky. 

 

N 

 

 

N 

N – znamenalo by 

to ďalšiu finančnú 

záťaž pre 

zákonných 

zástupcov detí. 

  5. ZŠ Dudova 2 Bez pripomienok  

 

 

  6. SSŠaŠZ Petržalka Bez pripomienok   

7. Oddelenie životného 

prostredia MÚ 

Bez pripomienok   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


