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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
a) s ch v á l i ť
Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 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
a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015
b) s p l n o m o c n i ť
starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka vydať úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia
č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 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 a všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2015 a všeobecne záväzného nariadenia schváleného dňa 26.03.2019.
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Dôvodová správa
Mestská časť Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“) ako zriaďovateľ škôl
a školských zariadení v súlade § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade s § 28 ods. 5, § 112 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 10 a § 142a
zákona NR SR 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“), v zmysle § 4 ods. 3
a 6 zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „MPSVaR“) a v súlade § 6 ods. 24
zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej správe
v školstve“), určuje všeobecne záväzným nariadením:
- výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole (ďalej len
„MŠ“), výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu detí (ďalej len „ŠKD“) a centra voľného času (ďalej len „CVČ“)
- výšku príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín (finančné pásmo podľa vekových
kategórií), do zariadení školského stravovania (ďalej len „ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ“)
- výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na režijné náklady na prípravu, výdaj
a konzumáciu jedál a nápojov a podmienky úhrady v ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ
- Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“)
17.04.2012 schválilo VZN č. 1/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti. VZN č. 1/2012 bolo z titulu novely školského zákona (transformácia školských
stredísk záujmovej činnosti pri ZŠ na CVČ pri ZŠ. Novelizované VZN č. 4/2013 a č. 3/2015
z dôvodu zmeny výšky príspevkov MŠ, v ŠKD, CVČ a ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ.
Návrh na úpravu výšky príspevkov zákonných zástupcov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa predkladá na rokovanie orgánov mestskej časti
z dôvodu nedostatočného objemu finančných prostriedkov na pokrytie nákladov na originálne
kompetencie – pokrytie bežných výdavkov v MŠ, ŠKD a režijných nákladov v ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ,
okrem iného aj z dôvodu zvyšovania kapacít MŠ, zvyšovania počtu žiakov v ZŠ a ŠKD.
Návrh úpravy príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiakov v škole
a školskom zariadení a na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa predkladá aj z dôvodu, že
od roku 2015 sa nerealizovala úprava VZN a ceny surovín a energií na prípravu jedál sa postupne
zvyšujú.
Nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku MŠ, ŠKD a ŠJ je potrebné riešiť aj
primeraným finančným zainteresovaním zákonných zástupcov detí a žiakov úpravou výšky
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ, za činnosť v ŠKD, výšky
režijných nákladov na stravovanie, z dôvodu zvyšujúcich sa nákladov na ich prevádzku, t. j. na
bežné a aj osobné výdavky a nedostatok personálu.
Pri stanovení finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo sa určuje jednotné
finančné pásmo pre stravníkov všetkých vekových kategórií, vrátane dospelých stravníkov
(zamestnanci a iné fyzické osoby) okrem stravníkov s diétnym stravovaním a žiakov
športových škôl. Na základe uvedených skutočností sa navrhuje zjednotiť finančné pásma
pre ŠJ MŠ aj ŠJ ZŠ.
Finančné limity ŠJ MŠ sú v súčasnosti vo 4. finančnom pásme. Súčasne sa navrhuje, aby
ŠJ ZŠ, ktoré sú v 3. pásme, prešli do 4. finančného pásma. Zjednotenie finančného pásma pre
ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ je nevyhnutné z dôvodu zvyšovania cien surovín na prípravu jedál.
Ďalším dôvodom zjednotenia finančných pásiem na nákup surovín je aj fakt, že mestská
časť je zriaďovateľom MŠ, ktoré sídlia v priestoroch ZŠ. Deti týchto MŠ sa stravujú v ŠJ ZŠ.
Rozdielne finančné pásma, ktoré platia, v súčasnosti komplikujú vedúcim ŠJ nákup surovín na
prípravu jedál osobitne pre deti MŠ a osobitne pre žiakov ZŠ.
Príprava diétnej stravy sa realizuje len v ŠJ MŠ Pifflova a ŠJ ZŠ Černyševského. Príspevky
na nákup potravín pre diétne stravovanie je v súčasnosti v najvyššom 5. finančnom pásme. Toto
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finančné pásmo sa navrhuje ponechať z dôvodu vysokých cien špeciálnych surovín na diétne
stravovanie.
V súčasnosti zákonní zástupcovia detí v MŠ prispievajú na čiastočnú úhradu režijných
nákladov na celodenné stravovanie sumou 0,30 € a v ŠJ ZŠ sumou 0,20 €.
V súvislosti s novelou zákona o dotáciách MPSVaR sa očakáva od 01.09.2019 zvýšený
počet stravníkov v ŠJ ZŠ, predovšetkým žiakov II. stupňa. Táto skutočnosť bude mať dopad
na zvýšenie nákladov na prevádzku ŠJ ZŠ, t. j. zvýšenie nákladov na energie (elektrina, plyn, atď.),
na zvýšený počet zamestnancov do ŠJ ZŠ, na materiálno technické a technologické vybavenie
(kotle, konvektomaty, ohrievacie pulty, spotrebiče, riad, taniere, príbory, atď.), ako aj zvýšenie
nákladov na odvoz a likvidáciu odpadu zo ŠJ ZŠ. Na základe uvedených skutočností a argumentov
je nevyhnutné novelou VZN riešiť aj úpravu výšky čiastočnej úhrady režijných nákladov
zákonných zástupcov detí a žiakov. Z uvedeného dôvodu sa predkladá návrh úpravy výšky
čiastočnej úhrady režijných nákladov v ŠJ ZŠ z pôvodných 0,20 €/deň/žiak na 0,40 € a v ŠJ MŠ
z pôvodných 0,30 €/deň/dieťa na 0,40 €. Súčasne s navrhuje upraviť výšku čiastočnej úhrady
režijných nákladov v ŠJ MŠ a v ŠJ ZŠ aj pre zamestnancov z pôvodných 0,20 €/deň/zamestnanec
na 0,40 €/deň/zamestnanec v MŠ resp. ZŠ.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom:
Návrh na zmenu výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a resp. žiaka na nákup
potravín do ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa predkladá na rokovanie
orgánov mestskej časti aj z dôvodu schválenie novely zákona o dotáciách MPSVaR s účinnosťou
pre ŠJ MŠ od 01.01.2019 a pre ŠJ ZŠ s účinnosťou od 01.09.2019.
Podľa § 4 ods. 3 tohto zákona dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom možno
poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na každé dieťa, ktoré navštevuje:
a) posledný ročník MŠ,
b) MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
c) MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúce posledný ročník MŠ, je najmenej 50% detí
z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
MPSVaR poskytne dotáciu vo výške 1,20 € na každé dieťa posledného ročníka MŠ,
vrátane detí, ktoré majú na základe posúdenia odborného lekára predpísanú diétnu stravu.
Podľa § 142a) zriaďovateľ je povinný zákonnému zástupcovi dieťaťa znížiť príspevok na nákup
potravín v zariadení školského stravovania o dotáciu poskytnutú podľa osobitného predpisu.
Podľa 4. finančného pásma je výška nákladov na nákup potravín 1,27 €. Dotácia na dieťa
rok pred začatím povinnej školskej dochádzky, ktoré navštevuje MŠ je 1,20 €. Zákonný zástupca
dieťaťa bude uhrádzať rozdiel medzi finančným pásmom a poskytovanou dotáciou vo výške
0,07 €/deň/dieťa.
Od 1. septembra 2019 bude MPSVaR, v zmysle zákona o dotáciách MPSVaR, poskytovať
dotáciu na výchovu k stravovacím návykom vo výške 1,20 € aj na každého žiaka ZŠ na
zabezpečenie obeda.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom bude poskytnutá len dieťaťu a žiakovi
za každý deň, v ktorom sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo obed.
Účinnosť VZN o určení výšky príspevkov a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa
navrhuje od 1. mája 2019.
Systém a povinnosti zákonných zástupcov pri odhlasovaní detí MŠ a žiakov ZŠ zo stravy,
ako aj nastavenie sankčných mechanizmov, ktoré sa týkajú platenia úhrady pri nesplnení si týchto
povinností budú zapracované do vnútorných predpisov základných a materských škôl, ktorými sú
prevádzkové poriadky ŠJ MŠ a ZŠ a školské poriadky, v súlade s metodickým pokynom, ktorý
vydá mestská časť Bratislava-Petržalka s cieľom nadstavenia podmienok tak, aby bola zabezpečená
účelnosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov dotácie.
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I. Výška príspevku a spôsob úhrady v školách a školských zariadeniach – súčasný stav:
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach súčasný stav
Druh
školy a
školského
zariadenia

Príspevok v MŠ a ŠKD
1
dieťa

MŠ

3. dieťa a ďalšie 2. dieťa - súrodenec o
súrodenec
3 € MŠ a 1 € ŠKD
kumulatívne
menej zo základu
o 5 € MŠ a 1 € ŠKD zo
základu

22 €

25 €

príspevok
skrátená
činnosť ŠKD

príspevok CVČ

20 €, 15 €, 10 €

x

x
x
6 € - 10 € určí riaditeľ

ŠKD

16 €

15 €

15 €, 14 €, 13 €

6 € - 10 € určí
riaditeľ

CVČ

x

x

x

x

II. Finančné pásma na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a režijné náklady
– súčasný stav:
Druh
školy

Stupeň

MŠ

I.
II.
III.

Vekové
kategórie

Finančné
pásmo

Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú
úhradu nákladov na jedno jedlo/celodennú
stravu v €
1,27 (desiata, obed, olovrant)
1,01
1,09
1,26
0,56 (doplnkové stravovanie – desiata)

3 – 6/7*
4.
6 – 11 r.
3.
11 – 15 r.
3.
15 – 18/19
4.
ZŠ
6 – 18/19
cudzí
4.
1,26
stravníci
Poznámka: * - v prípade odkladu povinnej školskej dochádzky

Príspevok zákonného
zástupcu na režijné
náklady
0,30
0,20
0,20
0,20
0,0
minimálne 1,35

A) 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 prehľad o výške týchto príspevkov z niektorých vybraných mestských častí:
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
a režijné náklady v ŠJ vybraných mestských častí
Mestská časť
MŠ
Bratislava-Rusovce
Bratislava-Staré mesto
Bratislava-Dúbravka
Bratislava-Jarovce
Bratislava-Rača
Bratislava-Ružinov

ŠKD

50 €

25 €

30 €
23 €
25 €
18 €
25 €
17 €
23,40 € 23,40 €
23,40 € 16,38 €

Poznámka: * - III. stupeň cudzí stravníci

Finančné pásma (FP)
ZŠ
MŠ
I. st. II. st. III. st.
5. FP 5. FP 5. FP 5.FP
v kompetencii starostu na návrh
riaditeľa školy a vedúcej ŠJ

4. FP
5. FP
5. FP
5. FP

4. FP
5. FP
5. FP
4. FP

4. FP
5. FP
5. FP
4. FP

4. FP
5. FP
5. FP
4. FP

Réžia
MŠ

ZŠ

0,30 €

I. st.
II. st.
0,20 € 0,20 €

0,50 €
0,32 €
0,27 €
0,27 €
0,40 €

0,50 €
0,27 €
0,23 €
0,23 €
0,33 €

III. st.*
1,50 €

0,50 €
0,29 €
0,23 €
0,24 €
0,35 € určí

0,50 €
0,73 €
1,66 €
1.33 €
riaditeľ
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B) Návrh na úpravu výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, vrátane režijných nákladov v ŠJ a výšky príspevku na nákup potravín,
v MŠ, ŠKD a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti:
Návrh na úpravu výšky príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov
za pobyt dieťaťa v MŠ a na činnosti v ŠKD

MŠ

Príspevok v MŠ a ŠKD
3. dieťa a ďalšie 2. dieťa - súrodenec o
súrodenec
1
3 € MŠ a 1 € ŠKD
kumulatívne
dieťa
menej zo základu
o 5 € MŠ a 1 € ŠKD
zo základu
27
€
25
€, 20 €, 15 €
30 €

ŠKD

20 €

19 €

19 €, 18 €, 17 €

CVČ

x

x

x

Druh školy
a školského
zariadenia

príspevok
skrátená činnosť
ŠKD

príspevok CVČ

x
6 € - 10 € určí
riaditeľ

x

x

6 € - 10 € určí riaditeľ

x

Zníženie príspevku neplatí pre dieťa, ktorého súrodenec navštevuje MŠ a je rok pred začatím
plnenia povinnej školskej dochádzky (dieťa, ktoré do 31.08. daného školského roka dovŕšilo
5 rokov veku).
Návrh na úpravu výšky príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov zákonného
zástupcu dieťaťa a zamestnanca v ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ:
a) v ŠJ MŠ: režijné náklady z 0,30 € na 0,40 €/deň/dieťa za prípravu celodennej stravy
(desiata, obed, olovrant)
b) v ŠJ ZŠ: režijné náklady z 0,20 € na 0,40 €/deň/žiak za prípravu stravy (obed, desiata)
c) v ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ: režijné náklady z 0,20 € na 0,40 €/deň/zamestnanec za prípravu obeda
Priemerná denná výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ a v
ŠKD a na čiastočnú úhradu režijných nákladov v ŠJ – deti, žiaci, zamestnanci
MŠ
ŠKD
ŠJ

30 €/mesiac

0,40 € réžia ŠJ MŠ

ŠJ MŠ predškoláci

0,40 € réžia ŠJ ZŠ

20 dní 21 dní 22 dní 20 dní 21 dní 22 dní 20 dní 21 dní 22 dní 20 dní 21 dní 22 dní
Ø na deň

MŠ, ŠKD
ŠJ MŠ
ŠJ ZŠ

20 € príspevok ŠKD

výška sumy za mesiac

Ø na deň

výška sumy za mesiac

1,50

1,43

1,36

x

x

x

1,00

0,95

0,90

x

x

x

x

x

x

8,00

8,40

8,80

x

x

x

8,00

8,40

8,80

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

príspevok na nákup
potravín – 0,07 €/deň
1,40
1,47
1,54
celková výška
príspevku na prípravu
stravy od zákonného
zástupcu mesiac/dieťa
9,40
9,87 10,34

Priemerné režijné náklady v MŠ v roku 2017, ktoré boli hradené z rozpočtu mestskej časti boli vo
výške 1,82 €/deň/dieťa/zamestnanec, vzrástli oproti roku 2014 (1,50 €) o 0,32 €. Navrhovaná výška
príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov zákonného zástupcu dieťaťa a zamestnanca na
0,40 € je 21,97 % z celkových režijných nákladov.
Priemerné režijné náklady v ZŠ v roku 2017 hradené z rozpočtu mestskej časti boli vo výške
1,67 €/deň/žiak/zamestnanec v porovnaní s rokom 2014 (1,45 €) vzrástli o 0,22 €. Navrhovaná
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výška príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov zákonného zástupcu žiaka a zamestnanca
na 0,40 € je 23,95 % z celkových režijných nákladov.
Návrh úpravy finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa v ŠJ ZŠ vo výške nákladov na nákup
potravín - I. stupeň a II. stupeň ZŠ, vrátane športových tried:

Druh školy

Základná škola
Základná škola –
športové triedy

Stupeň

Vekové
kategórie

Finančné
pásmo

I.
II.
I.
II.
III

6 – 11 r.
11 – 15 r.
6 – 11 r.
11 – 15 r.
15.-18/19

4.
4.
4.
4.
4.

Príspevok zákonného zástupcu
na čiastočnú úhradu nákladov
na jedno jedlo/celodennú
stravu v €
1,09
1,16
1,29
1,38
1,49

C) Predpokladané príjmy mestskej časti po úprave príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
za pobyt dieťaťa v MŠ, za výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD a za režijné náklady v ŠJ
MŠ a ŠJ ZŠ
Celkové predpokladané zvýšenie príjmu mestskej časti oproti schválenému rozpočtu
v roku 2019:
- za MŠ
o cca 52 290 €
- za ŠKD o cca 52 084 €
- za ŠJ ZŠ o cca 79 200 €
- za ŠJ MŠ o cca 27 600 €
SPOLU
o cca 211 174 €
Podklady do návrhu Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 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 a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 vypracovali OŠaŠ, FO, SSŠaŠZP.
D) Osobitná časť
Všeobecne záväzné nariadenie č. ../2019 zo dňa 26. marca 2019, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenia 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 a č. 3/2015 zo dňa 24. februára 2015, ktoré určuje:
a) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ vo výške 30 €/mesiac/dieťa,
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ŠKD vo výške 20 €/mesiac/dieťa,
c) príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni vo výške
0,40 €/deň/dieťa/zamestnanec,
d) finančné pásmo na nákup potravín pre žiaka ZŠ vo veku 6 – 15 rokov,
e) príspevok zákonného zástupcu dieťaťa MŠ na nákup potravín, ktorý je rozdielom medzi
4. finančným pásmom a dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom pre dieťa MŠ –
t. j. 0,07 €/deň/dieťa,
f) príspevok zákonného zástupcu dieťaťa MŠ na nákup potravín pre diétne stravovanie, ktorý je
rozdielom medzi 5. finančným pásmom a dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom
pre dieťa MŠ – t. j. 0,40 €/deň/dieťa,
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g) príspevok zákonného zástupcu žiaka športovej triedy ZŠ na nákup potravín, ktorý je rozdielom
medzi 4. finančným pásmom a dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom:
vo veku 6 – 11 rokov vo výške 0,09 €/deň/žiak,
vo veku 11 – 15 rokov vo výške 0,18 €/deň/žiak,
vo veku 15 – 18/19 rokov vo výške 0,29 €/deň/žiak,
h) príspevok zákonného zástupcu žiaka ZŠ na nákup potravín pre diétne stravovanie, ktorý je
rozdielom medzi 5. finančným pásmom a dotáciou na podporu výchovy k stravovacím
návykom:
vo veku 6 – 11 rokov vo výške 0,19 €/deň/žiak,
vo veku 11 – 15 rokov vo výške 0,26 €/deň/žiak,
vo veku 15 – 18/19 rokov vo výške 0,40 €/deň/žiak.
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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 a ŠJ hradených z rozpočtu mestskej časti.
2. Finančná doložka
a) Výška príspevku 30 €/mesiac/dieťa na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ
bude mať zvýšený dopad na zákonných zástupcov detí.
b) Výška príspevku 20 €/mesiac/dieťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovnovzdelávacou činnosťou v ŠKD bude mať dopad na zákonných zástupcov detí.
c) Výška príspevku zákonných zástupcov detí MŠ na nákup potravín bude rozdielom medzi
4. finančným pásmom (1,27 €) a dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom
z MPSVaR (1,20 €) je 0,07 €/deň/dieťa.
d) Výška príspevku na nákup potravín pre žiakov I. stupňa ZŠ - 4. finančné pásmo vo výške
1,09 €/žiak/deň, pre žiakov II. stupňa ZŠ - 4. finančné pásmo vo výške 1,16 €/žiak/deň
nebude mať dopad na zákonných zástupcov detí, nakoľko príspevok na úhradu nákladov
na nákup potravín bude hradený z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom
vo výške 1,20 €/žiak/deň.
e) Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov v ŠJ MŠ vo výške
0,40 €/deň/dieťa/zamestnanec, bude mať dopad na zákonných zástupcov detí
a zamestnancov.
f) Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov v ŠJ ZŠ vo výške
0,40 €/deň/žiak/zamestnanec, bude mať dopad na zákonných zástupcov detí
a zamestnancov.
g) Príspevok na nákup potravín pre diétne stravovanie, ktorý je rozdielom medzi 5. finančným
pásmom a dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom pre dieťa MŠ vo výške
0,40 €/deň/dieťa, bude mať dopad na zákonného zástupcu dieťaťa MŠ.
h) Príspevok zákonného zástupcu žiaka športovej triedy ZŠ na nákup potravín, ktorý je
rozdielom medzi 4. finančným pásmom a dotáciou na podporu výchovy k stravovacím
návykom – vo veku 6 – 11 rokov vo výške 0,09 €/deň/žiak, vo veku 11 – 15 rokov vo výške
0,18 €/deň/žiak vo veku 15 – 18/19 rokov vo výške 0,29 €/deň/žiak, bude mať dopad
na zákonného zástupcu žiaka ZŠ.
i) Príspevok zákonného zástupcu žiaka ZŠ na nákup potravín pre diétne stravovanie, ktorý je
rozdielom medzi 5. finančným pásmom a dotáciou na podporu výchovy k stravovacím
návykom – vo veku 6 – 11 rokov vo výške 0,19 €/deň/žiak, vo veku 11 – 15 rokov vo výške
0,26 €/deň/žiak, vo veku 15 – 18/19 rokov vo výške 0,40 €/deň/žiak, bude mať dopad
na zákonného zástupcu žiaka ZŠ.
3. Ekonomická doložka
Schválenie predloženého návrhu novely VZN nepredpokladá negatívny dopad na hospodárenie
podnikateľskej sféry mestskej časti Bratislava-Petržalka.
4. Environmentálna doložka
Schválenie predloženého návrhu novely VZN nebude mať dopad na životné prostredie.
5. Doložka zlučiteľnosti
Návrh novely VZN 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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Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka
č. ../2019 zo dňa 26.03.2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012
zo dňa 17.04.2012 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 a všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2015
Miestne zastupiteľstvo 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, § 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 a § 140
ods. 10 a § 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 38 písm. a) Štatútu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov a na základe zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 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
a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V § 2 odsek 1 znie:
„(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno
dieťa príspevok vo výške 30 €/mesiac/dieťa, ktorý sa znižuje na 2. dieťa o 3 € menej
zo základnej výšky príspevku, na 3. dieťa o 5 € menej zo základnej výšky príspevku a na
každé ďalšie dieťa kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku. Zníženie príspevku
sa neuplatní na dieťa, ktorého súrodenec navštevuje materskú školu a je rok pred začatím
plnenia povinnej školskej dochádzky.“.
2. V § 2 odsek 3 písmeno e) znie:
„(e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.“.
3. V § 3 odsek 1 znie:
„(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského
klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške
20 €/mesiac/dieťa, na 2. dieťa o 1 € menej a na každé ďalšie dieťa kumulatívne menej
zo základnej výšky príspevku.“.
4. V § 5 odsek 2 znie:
„(2) Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy uhrádza príspevok
na režijné náklady vo výške 0,40 €/deň/dieťa/žiak.“.
5. V § 5 odsek 3 znie:
„(3) Zamestnanec materskej školy a zamestnanec základnej školy uhrádza príspevok na režijné
náklady vo výške 0,40 €/deň/zamestnanec.“.
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6. V § 5 odsek 6 znie:
„(6) Výška nákladov na nákup potravín na celodennú stravu pre dieťa materskej školy
je 1,27 €.“.
7. V § 5 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 6a a 6b, ktoré znejú:
„(6a) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na zabezpečenie obeda a iného
jedla pre dieťa navštevujúce materskú školou rok pred začatím plnenia povinnej školskej
dochádzky je 1,20 €. Rozdiel medzi 4. finančným pásmom na nákup potravín a dotáciou
na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 0,07 €/deň/dieťaťa uhrádza
zákonný zástupca dieťaťa.“.
„(6b) Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza:
a) zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nemá nárok na dotáciu na podporu k stravovacím
návykom,
b) zákonný zástupca za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak dieťa/žiaka
neodhlási najneskôr do 14:00 h predchádzajúceho dňa z poskytovania stravy
v školskej jedálni v danom stravovacom dni,
c) zákonný zástupca, ktorý neodhlásil dieťa/žiaka do 14:00 h predchádzajúceho dňa
z dôvodu, že dieťa/žiak ochorel; v prvý deň choroby si zákonný zástupca môže obed
odobrať do obedára.“.
8. V § 5 odsek 7 znie:
„(7) Výška nákladov na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka základnej školy je:
a) doplnkové jedlo (desiata) 0,56 €,
b) obed žiaka vo veku od 6 do 11 rokov 1,09 €,
c) obed žiaka vo veku od 11 do 15 rokov 1,16 €.“.
9. V § 5 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 7a, ktorý znie:
„(7a) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na zabezpečenie obeda a iného
jedla pre žiaka navštevujúceho základnú školu je 1,20 € a zákonný zástupca žiaka nehradí
príspevok na nákup potravín.“.
10. V § 5 odsek 9 znie:
„(9) Výška nákladov na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka športovej triedy základnej
a športovej triedy strednej školy je:
a) obed žiaka vo veku od 6 do 11 rokov 1,29 €,
b) obed žiaka vo veku od 11 do 15 rokov 1,38 €,
c) obed žiaka vo veku od 15 so 18/19 rokov 1,49 €.“.
11. V § 5 sa za odsek 9 vkladá odsek 9a, ktorý znie:
„(9a) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na zabezpečenie obeda a iného
jedla pre žiaka športovej triedy základnej školy je 1,20 €. Rozdiel medzi 4. finančným
pásmom na nákup potravín a dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom
uhrádza zákonný zástupca dieťaťa za:
a) obed žiaka vo veku od 6 do 11 rokov 0,09 €,
b) obed žiaka vo veku od 11 do 15 rokov 0,18 €,
c) obed žiaka vo veku od 15 do 18/19 rokov 0,29 €.“.
12. V § 5 odsek 10 znie:
„(10) Výška nákladov na nákup potravín pre diétne stravovanie na celodennú stravu pre dieťa
materskej školy je 1,60 €.“.
13. V § 5 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 10a, ktorý znie:
„(10a) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na zabezpečenie diétneho
stravovania pre dieťa navštevujúce materskú školu rok pred začatím plnenia povinnej
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školskej dochádzky je 1,20 €. Rozdiel medzi 5. finančným pásmom na nákup potravín
a dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 0,40 €/deň/dieťa
uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.“.
14. V § 5 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 11a, ktorý znie:
„(11a) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na zabezpečenie obeda a iného
jedla pre žiaka základnej školy na diétne stravovanie je 1,20 €. Rozdiel medzi
5. finančným pásmom na nákup potravín na diétne stravovanie a dotáciou na podporu
výchovy k stravovacím návykom hradí zákonný zástupca dieťaťa za:
a) obed žiaka vo veku od 6 do 11 rokov 0,19 €,
b) obed žiaka vo veku od 11 do 15 rokov 0,26 €,
c) obed žiaka vo veku od 15 do 18/19 rokov 0,40 €.“.
Čl. II
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. mája 2019 s výnimkou § 5
odsekov 7a), 9a), 11a), ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. septembra 2019.

Ing. Ján H r č k a
starosta

