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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

a)  s ch v á l i ť 

 

Všeobecne záväzné 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, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 a všeobecne 

záväzného nariadenia č. 4/2019 

 

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 všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015, všeobecne záväzného nariadenia  

č. 4/2019 a všeobecne záväzného nariadenia schváleného dňa 25.06.2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

       Dôvodom predloženia návrhu na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia 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, všeobecne záväzného 

nariadenia č. 3/2015 a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 na základe nových  

finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov,  ktoré schválilo a vydalo Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu 

Slovenskej republiky  s účinnosťou od 1.9.2019. 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 a v súlade s ods. 8 a 9 

§ 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona 245/2008 Z. z. o výchove   a vzdelávaní  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) je 

povinná stanoviť všeobecne záväzným nariadením poplatky za nákup potravín podľa platných 

finančných pásiem vydaných ministerstvom školstva s účinnosťou  od 1.9.2019 pre materské 

školy, základné školy ako aj pre diétne stravovanie a športovcov,  na základe ktorých bude 

zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádzať výšku  príspevku na nákup potravín 

v zariadeniach školského stravovania  na jedno jedlo (ďalej len „ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ“). 

      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „miestne 

zastupiteľstvo“) 26.3.2019 schválilo novelu VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevku 

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

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti,  ktoré sa okrem iných poplatkov menili aj 

v oblasti poplatkov za stravovanie s účinnosťou od 1.5.2019. V súvislosti so schválenou 

zmenou  zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v materských školách sa  

od 1.1. 2019 poplatky za stravu detí ktoré majú jeden rok pred povinnou školskou 

dochádzkou,  znížili o dotáciu a podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa o  dotáciu 

vo výške 1.20 €/ deň/dieťa a od 1. septembra 2019 bude dotácia poskytovaná aj na každého 

žiaka ZŠ.  Novelizáciou VZN č. 4/2019 sa zároveň upravila výška režijných nákladov na 

sumu 0,40 €/deň pre všetkých stravníkov podľa vekových kategórií, okrem cudzích 

stravníkov, ktorým sa účtuje minimálne 1,35 €/ deň s tým, že riaditeľ školy môže tento 

poplatok upraviť až do výšky  skutočných nákladov. 

      Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci Slovenskej republiky sú rozdielne cenové relácie v 

dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského stravovania 

pripravuje, ministerstvo školstva pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza 

rozpätie 3. finančných pásiem. 

   Z dôvodu neustáleho zvyšovania cien potravín navrhujeme,  aby  mestská časť 

stanovila výšku poplatku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov   podľa  3. finančného pásma. Zákonní zástupcovia detí navštevujúcich MŠ,  

ktoré majú nárok na dotáciu (deti ktoré majú rok pred planením povinnej školskej dochádzky) 

a zákonní zástupcovia žiakov navštevujúcich  ZŠ, budú po odpočítaní dotácie 1,20 €/deň 

uhrádzať doplatok rozdielu medzi stanoveným 3. finančným pásmom a dotáciou. Zostatok 

finančného rozdielu medzi finančným pásmom a dotáciou môže vzniknúť v ŠJ pri MŠ 

v prípade,  ak dieťa neodoberie desiatu a odoberie len obed a olovrant. V takom prípade ŠJ 

ušetrí z dotácie 0,04 €. Tento zvyšok rozdielu medzi finančným pásmom a dotáciou sa 

nevracia a  ŠJ MŠ ho môže použiť na zakúpenie potravín. 

       Rovnako tak navrhujeme určiť najvyššie 3. finančné pásmo  pre diétne stravovanie, ktoré 

je rovnaké a platí aj pre športovcov.    Príprava diétnej stravy sa realizuje len v ŠJ MŠ Pifflova 

10 a ŠJ pri ZŠ Anatolia  Karpova,  Černyševského 8.  Navrhujeme ponechať najvyššie  



finančné pásmo,  ktoré je stanovené podľa nových pásiem ako 3. finančné pásmo  naďalej,  

a to z dôvodu vysokých cien špeciálnych surovín potrebných na prípravu diétneho 

stravovania. Nové poplatky po nadobudnutí účinnosti VZN budú platiť od 1.9.2019.  

            Informácie od vedúcich školských jedální potvrdili,  že súčasný finančný limit na 

nákup potravín je nepostačujúci a  školským jedálňam hlavne pri MŠ tieto finančné 

prostriedky na prípravu kvalitnej stravy nepostačujú.  Keďže chceme naďalej klásť dôraz  na  

bezpečnosť surovín na prípravu stravy v ŠJ,  zvyšovať kvalitu pripravovaných jedál 

s obsahom odporúčaných výživových dávok a nutričných hodnôt podľa všeobecne záväzných 

predpisov pre školské stravovanie,  ako aj  dbať na pestrosť stravy so zreteľom na Akčný plán 

prevencie proti obezite,  považujeme navrhnuté zvýšenie finančných limitov na nákup 

potravín za potrebné. Výšku poplatkov za nákup potravín odporúčame stanoviť podľa   3. 

finančného pásma, čo by bolo postačujúce na udržanie kvality poskytovania stravy 

v školských jedálňach v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

 

Návrh úpravy príspevkov na úhradu nákladov na nákup potravín a čiastočnú úhradu 

nákladov režijných nákladov za stravovanie podľa nových finančných pásiem platných 

od 1.9.2019  

A) Bežní stravníci - finančné pásmo na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov 
Druh 

školy 

Vekové 

kategórie 

Náklady na nákup  potravín  

3. finančné pásmo 

Spolu 

náklady 

na nákup 

potravín 

 

Doplatok 

ZZ** 

s dotáciou 

na 

potraviny 

Príspevok 

ZZ na 

režijné 

náklady 

Poplatok za stravu 

spolu s réžiou 

s 

dotáciou 

bez 

dotácie desiata obed olovrant 

MŠ 3 – 6/7* 0,38 0,90 0,26 1,54 0,34 0,40 0,74 € 1,94 € 

ZŠ 

6 – 11 r. - 1,21 - 1,21 0,01 0,40 0,41 € 1,61 € 

11 – 15 

r. 

- 1,30 - 1,30 0,10 
0,40 0,50 € 1,70 € 

15 – 

18/19 

- 1,41 - 1,41 0,21 
0,40 0,61 € 1,81 € 

cudzí 

stravníci 

- 1,41 - 1,41 - minimál. 

1,35 
        - 

minimál. 

2,76 € 

zamestnanci MŠ 

ZŠ 

- 1,41 - 1,41 - 
0,40         - 1,81 € 

Poznámka:*  deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou 

        ** zákonný zástupca 
 

B)  Diétne stravovanie a stravovanie športovcov  - finančné pásmo na nákup 
potravín  podľa vekových kategórií  (spoločné finančné pásmo) 

Druh 

školy 

Vekové 

kategórie 

Náklady na nákup potravín     

3. finančné pásmo 

Spolu 

náklady 

na nákup 

potravín 

 

Doplatok  

ZZ** 

s dotáciou 

na 

potraviny 

Príspevok  

ZZ na 

režijné 

náklady 

Poplatok za stravu 

spolu s réžiou 

desiata obed olovrant s 

dotáciou 

bez 

dotácie 

MŠ 3 – 6/7* 0,46 1,08 0,31 1,85 0,65 0,40 1,05 € 2,25 € 

ZŠ 

6 – 11 r. - 1,46 - 1,46 0,26 0,40 0,66 € 1,86 € 

11 – 15 

r. 

- 1,56 - 1,56 0,36 
0,40 0,76 € 1,96 € 

15 – 

18/19 

- 1,69 - 1,69 0,49 
0,40 0,89 € 2,09 € 

Poznámka: *deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou 

             ** zákonný zástupca 



Mestská časť z dôvodu, že kvalita materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Petržalka dosahuje vysoké výchovno-vzdelávacie výsledky a v snahe naďalej 

udržať a zlepšovať kvalitu zabezpečenia výchovy a vzdelávania v materských školách,  

navrhujeme zvýšiť príspevok na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v materskej škole na sumu 

250 €/mesiac/dieťa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doložky: 

 

1. Rozpočtová doložka 

Schválenie predloženého návrhu novely VZN predpokladá spoluúčasť zákonných 

zástupcov detí MŠ na prevádzkové náklady, čo bude mať pozitívny vplyv na zníženie 

prevádzkových nákladov v MŠ, čo bude mať pozitívny vplyv na rozpočet mestskej 

časti. Účasť zákonných zástupcov na doplatku na nákup potravín na prípravu jedla 

podľa určeného  finančného pásma podľa vekových kategórií nemá vplyv na rozpočet 

mestskej časti. 

 

2. Finančná doložka   

Výška príspevku 250 €/mesiac/dieťa na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa 

v MŠ bude mať zvýšený dopad na zákonných zástupcov detí MŠ ako aj výška 

príspevku na nákup potravín na prípravu jedla podľa určeného 3. finančného pásma 

bude mať dopad na zákonných zástupcov detí MŠ aj žiakov 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 zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov 

a zákonom č. 596/2009 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka  

č. .../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, všeobecne 

záväzného nariadenia č. 3/2015 a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019  

 

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, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 a všeobecne 

záväzného nariadenia č. 4/2019 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. V § 2 ods. 1 znie: 

„(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na 

jedno dieťa príspevok vo výške 250 €/mesiac/dieťa.“. 

2. § 5 znie: 

„(1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Petržalka, 

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 

čiastočne prispieva aj na úhradu režijných nákladov. 

(2) Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú 

finančné pásma
1)

 na nákup potravín na jedno jedlo. Sú stanovené Ministerstvom 

školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. 

(3)  Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na zabezpečenie obeda a iného 

jedla pre dieťa navštevujúce materskú školu rok pred začatím plnenia povinnej 

školskej dochádzky a žiaka navštevujúceho základnú školu je 1,20 €/deň 
2)

.  Rozdiel 

medzi finančným pásmom na nákup potravín a dotáciou uhrádza zákonný zástupca 

dieťaťa/žiaka. 



(4)  Dotácia na deti a žiakov, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu konzumovať stravu 

pripravovanú v školskej jedálni zriaďovateľ vypláca zákonným zástupcom na účet,  

na základe účasti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese. 

(5)  Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza: 

a) zákonný zástupca za dieťa materskej školy,  ktoré navštevuje nižší ako posledný 

ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky a nemá nárok na dotáciu na 

podporu  výchovy k stravovacím návykom, 

b) zákonný zástupca za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak neodhlásil 

dieťa alebo žiaka najneskôr do 14 h predchádzajúceho pracovného 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 môže zákonný zástupca  obed 

pre dieťa/žiaka odobrať.  

(6)  Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a uhrádza príspevok na režijné náklady vo 

výške 0,40 €/deň/dieťa/žiak, vrátane dieťaťa/žiaka ktorému zákonný zástupca 

zabezpečuje stravu donáškou. 

(7)  Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na 

nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané 

výživové dávky a príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov, je určený za 

každý stravovací deň nasledovne: 

 

A/ Bežní stravníci - finančné pásmo na nákup potravín podľa vekových kategórií    

stravníkov 
Druh 

školy 

Vekové 

kategórie 

Náklady na nákup  potravín  

3. finančné pásmo 

Spolu 

náklady 

na 

nákup 

potravín 

 

Doplatok 

ZZ** 

s dotáciou 

na 

potraviny 

Príspevok 

ZZ na 

režijné 

náklady 

Poplatok za stravu spolu s 

réžiou 

s dotáciou bez dotácie 

desiata obed olovrant 

MŠ 3 – 6/7* 0,38 0,90 0,26 1,54 0,34 0,40 0,74 € 1,94 € 

ZŠ 

6 – 11 r. - 1,21 - 1,21 0,01 0,40 0,41 € 1,61 € 

11 – 15 r. - 1,30 - 1,30 0,10 0,40 0,50 € 1,70 € 

15 – 

18/19 

- 1,41 - 1,41 0,21 
0,40 0,61 € 1,81 € 

cudzí 

stravníci 

- 1,41 - 1,41 - 
minimál.

1,35 
        - 

minimál. 

2,76 € 

 

zamestnanci MŠ 

ZŠ 

- 1,41 - 1,41 - 
0,40         - 1,81 € 

Poznámka: *deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou 

        ** zákonný zástupca 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



B/ Diétne stravovanie a stravovanie športovcov  - finančné pásmo na nákup potravín    

podľa vekových kategórií  (spoločné finančné pásmo) 
Druh 

školy 

Vekové 

kategórie 

Náklady na nákup potravín     

3. finančné pásmo 

Spolu 

náklady 

na 

nákup 

potravín 

 

Doplatok  

ZZ** 

s dotáciou 

na 

potraviny 

Príspevok 

zákonného 

ZZ na 

režijné 

náklady 

Poplatok za stravu spolu 

s réžiou 

desiata obed olovrant s dotáciou bez dotácie 

MŠ 3 – 6/7* 0,46 1,08 0,31 1,85 0,65 0,65€ 1,05 € 2,25 € 

ZŠ 

6 – 11 r. - 1,46 - 1,46 0,26 0,40 0,66 € 1,86 € 

11 – 15 r. - 1,56 - 1,56 0,36 0,40 0,76 € 1,96 € 

15 – 

18/19 

- 1,69 - 1,69 0,49 
0,40 0,89 € 2,09 € 

Poznámka: *deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou 

             ** zákonný zástupca 

 

(8)  Zvyšok finančného rozdielu medzi dotáciou na stravu a finančným pásmom, školská 

jedáleň prednostne použije na potraviny.  
 

(9)  Poplatok určený podľa toho paragrafu nariadenia sa uhrádza najneskôr do 25. dňa  

mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje. 

 

(10)  Zákonní zástupcovia detí,  ktoré navštevujú MŠ a majú nárok na dotáciu na podporu 

k stravovacím návykom a zákonní zástupcovia žiakov ZŠ,  uhrádzajú na mesiac 

september plnú úhradu na nákup potravín na plný počet pracovných dní, ktorá im 

bude zúčtovaná na konci školského roka.  

 

(11) Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný dodržiavať podmienky režimu 

stravovania a spôsob úhrady stravného stanovené v interných predpisoch školy. 

 

(12) Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti) sa zabezpečuje podľa vekovej 

kategórie stravníkov 15-18/19 ročných
1)

  a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka 

práce.
6)

  

 

(13) Zamestnanec MŠ a zamestnanec ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške vo výške 0,40 €/deň/ 1 zamestnanec. 

(14) Hodnota jedla pre cudzích stravníkov zahŕňa výšku finančného príspevku na nákup 

potravín na jedno jedlo podľa zvoleného finančného pásma
1)

 a režijné náklady vo 

výške minimálne 1,35 €.  

(15) Riaditeľ môže zvýšiť minimálnu výšku režijných nákladov pre cudzích stravníkov.    

(16) Príspevok na nákup potravín a režijné náklady u cudzích stravníkov podľa  ods. 11)    

sa uhrádza mesačne vopred.  

(17) Diétne stravovanie detí a žiakov u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára si    

zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie
7)

 môžu zabezpečovať školské jedálne  



pri materských školách a školské jedálne pri základných školách s uvedením spôsobu 

manipulácie a vydávania jedál pri dodržaní hygienického režimu.“.  

Čl. II 

Záverečné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  1. septembra 2019. 

 

 

 

    Ing. Ján H r č k a  

                               starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. § 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 dieťa/žiaka vo výške nákladov na nákup 

potravín zverejnené na internetovej stránke Ministerstvo školstva, vedy výskumu 

a športu Slovenskej republiky   

2. § 4 ods. 3) zákona 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR 

3. §§ 10 – 17 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

4. § 4 ods. 3) písm. b) zákona 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR 

5. § 140 ods. 12) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších 

predpisov 

6. § 152 zákona č. 311 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov 

7. § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších 

predpisov 


