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Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 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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Dôvodová správa 

 

A) Všeobecná časť 

Predložený návrh nového všeobecne záväzného nariadenia (ďalej ako „nariadenie“) navrhujeme 

schváliť z dôvodu uplatnenia normatív legislatívno-technickej úpravy právnych noriem 

a následného nahradenia mnohonásobne novelizovaného a momentálne účinného nariadenia. 

 

Financovanie materských škôl, školských klubov detí, centier voľného času mestská časť 

Bratislava–Petržalka (ďalej ako „mestská časť“) zabezpečuje z rozpočtu mestskej časti – 

podielových daní (originálne kompetencie) a z príspevkov zákonných zástupcov detí na čiastočnú 

úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, za činnosť v školskom klube detí a v centre 

voľného času.  

 

Počet detí v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti k januáru 2023  

je 3 237 detí a z toho 1 118 detí s plnením povinného predprimárneho vzdelávania, za ktoré 

v zmysle zákona zákonný zástupca neuhrádza príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole. Výška 

dotácie na dieťa v materskej škole podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. 

o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je podľa 

jednotkového koeficientu na rok 2023 vypočítaný na 2 935,84 eura na dieťa na rok. Je potrebné 

uviesť, že jednotkový koeficient platí pre všetky obce Slovenska okrem Bratislavy. Tu je 

prijímateľom podielových daní vo výške vypočítanej podľa aktuálneho koeficientu pre daný rok 

hlavné mesto Bratislava (ďalej ako „hlavné mesto“). Hlavné mesto jednotlivým mestským častiam 

poukazuje podielové dane na základe percentuálneho podielu, čo absolútne nepostačuje na 

financovanie originálnych kompetencií mestskej časti. 

  

Mestská časť ako zriaďovateľ materských škôl a základných škôl je nútená pristúpiť k zvýšeniu 

príspevkov zákonných zástupcov detí z dôvodu dlhodobej inflácie, výrazného nárastu cien energií. 

 

Skutočné príjmy v roku 2022 od zákonných zástupcov za pobyt dieťaťa v materskej škole  

boli vo výške 788 920,00 eur a náklady mestskej časti boli vo výške 10 205 727,00 eur a za réžiu 

v školských jedálňach v materských školách boli príjmy 346 688,00 eur a náklady boli vo výške 

1 612 431,00 eur. 

V materských školách je predpokladaný nárast cien elektrickej energie o 83 % v porovnaní s rokom 

2022, nárast cien za teplo o 65 % v porovnaní s rokom 2022 a nárast cien plynu v školských 

jedálňach materských škôl  o 31 % v porovnaní s rokom 2022. 

  

Príjmy mestskej časti za školské kluby detí v základných školách v roku 2022 boli  

vo výške 489 963,00 eur. Skutočné náklady mestskej časti v roku 2022 na prevádzku školských  

klubov detí v základných školách boli 2 841 181,00 eur a v školských jedálňach základných škôl  

1 900 543,00 eur. V roku 2023 v základných školách je predpokladaný nárast cien za teplo o 65 %  

a nárast cien elektrickej energie o 83 %. 

 

Taktiež sa zvyšujú mzdové náklady pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Na 

základe kolektívneho vyjednávania sa zmenila aj základná stupnica platových taríf 

nepedagogických zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01. 01. 2023 o 7 %  
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a od 01. 09. 2023 sa zvýši o ďalších 10 %. Predbežne sa zvýšia personálne náklady v roku 2023 

o 172 282,00 eur v školských jedálňach, ktoré sú súčasťou materských škôl.  

 

Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa zvýšili  

od 01. 01. 2023 o 10 % a od 01. 09. 2023 sa zvýšia o ďalších 12 %. Náklady na mzdy 

pedagogických a odborných zamestnancov a aj nepedagogických zamestnancov sa zvýšia v roku 

2023 o 1 022 440,00 eur v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.  

 

V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa taktiež zvýšia aj náklady  

na mzdy pre pedagogických zamestnancov školských klubov detí  a nepedagogický zamestnancov 

školských klubov detí a školských jedální, ktoré sú taktiež originálnymi kompetenciami mestskej 

časti. 

 

Na základe uvedených skutočností rastúce  náklady škôl prispejú v ďalšom období k výraznému 

zvýšeniu nákladov mestskej časti na zabezpečenie prevádzky materských škôl, školských klubov 

detí a centier voľného času v základných školách.  

Na základe uvedených skutočností je potrebné zabezpečiť bezproblémovú prevádzku materských 

škôl, školských klubov detí a centier voľného času v základných školách nielen z rozpočtu 

mestskej časti ale aj primeraným zvýšením finančného zaťaženia zákonných zástupcov detí  

a to úpravou výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov.  

 

Úpravy výšky príspevkov zákonných zástupcov detí v školách a školských zariadeniach  

sú uvedené v osobitnej časti dôvodovej správy. 

     

B) Osobitná časť 

§ 2  

Materská škola  

V účinnom nariadení uhrádza zákonný zástupca za pobyt dieťaťa v materskej škole mesačne 

príspevok vo  výške 40,00 eur/mesiac/dieťa. V navrhovanom  nariadení sa výška príspevku  

za materskú školu stanovuje na 75,00 eur/mesiac/dieťa. 

 

Zriaďovateľ určí zníženie výšky príspevku za materskú školu o 50 % z výšky 75,00 eur za pobyt 

dieťaťa v materskej škole za druhé a každé ďalšie dieťa a zákonný zástupca bude uhrádzať 

príspevok vo výške 37,50 eur/mesiac/dieťa. Do tohto počtu sa nezapočíta dieťa plniace povinné 

predprimárne vzdelávanie v materskej škole, za ktoré sa príspevok neuhrádza. 

 

§ 3 

Školský klub detí  

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí 

prispieva zákonný zástupca dieťaťa v súlade s účinným nariadením mesačne na jedno dieťa 

príspevok vo výške 20,00 eur/mesiac/dieťa. V navrhovanom nariadení sa výška príspevku 

stanovuje na 40,00 eur/mesiac/dieťa. 

 

Zriaďovateľ určí zníženie výšky príspevku za školský klub o 50 % z výšky 40,00 eur za druhé 

a každé ďalšie dieťa a zákonný zástupca bude uhrádzať príspevok vo výške 20,00 eur/mesiac/dieťa. 
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Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou školského 

klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa v súlade s účinným nariadením mesačne na jedno 

dieťa príspevok v rozpätí od 6,00 eur do 10,00 eur. V navrhovanom nariadení sa výška príspevku  

za skrátenú činnosť školského klubu stanovuje na sumu v rozpätí od 10,00 eur do 15,00 eur. 

 

§ 4 

Centrum voľného času 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou centra  

voľného času momentálne prispieva zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa príspevok v rozpätí  

od 6,00 eur do 10,00 eur. V navrhovanom nariadení sa výška príspevku za činnosť v centre voľného 

času stanovuje na sumu v rozpätí od 10,00 eur do 15,00 eur. 
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Doložky vybraných vplyvov: 

 

1. Rozpočtová doložka 

Schválenie predloženého návrhu všeobecne záväzného nariadenia (ďalej ako „nariadenie“) 

nebude mať pozitívny vplyv na rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej ako 

„mestská časť“).  

 

2. Finančná doložka   

Schválenie predloženého návrhu nariadenia bude mať negatívny vplyv na finančné náklady 

zákonných zástupcov detí materských škôl a žiakov základných škôl. 

 

3. Ekonomická doložka 

Schválenie predloženého návrhu nariadenia nemá vplyv na hospodárenie podnikateľskej 

sféry mestskej časti. 

 

4. Environmentálna doložka 

Schválenie predloženého návrhu nariadenia nebude mať dopad na životné prostredie. 

 

5. Doložka zlučiteľnosti 

Návrh nariadenia je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
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Návrh 

 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o určení výšky 

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

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom 

meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 a § 6 ods. 

12 písm. c), e) a h) 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, v súlade s § 28 ods. 5 až 7, 

§ 114 ods. 6 a 7 , § 116 ods. 6 až 8, § 140 ods. 10 až 12, § 141 ods. 6 až 8 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 a v spojení s Čl. 38 písm. a) a r) Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení:  

 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1)   Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej ako „nariadenie“) určuje výšku príspevkov 

zákonných zástupcov detí a žiakov a spôsob ich platby na čiastočnú úhradu nákladov v materských 

školách, v základných školách, v školských kluboch detí, v centrách voľného času, v školských 

jedálňach a výdajných školských jedálňach (ďalej aj ako „školské zariadenia“) v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej ako „mestská časť“). 

 

(2)  Výšku stanoveného príspevku zverejní na verejne prístupnom mieste: 

a) v materskej škole jej riaditeľ, 

b) v základnej škole riaditeľ základnej školy, ktorej je školské zariadenie súčasťou. 

 

(3) Príspevky sú príjmom rozpočtu mestskej časti. 

 

 

§ 2 

Materská škola 

 

(1) Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca 

dieťaťa mesačne sumou 75,00 eur na jedno dieťa.  

 

(2) Za druhé a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti, zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok sumou 37,50 eur. Do tohto počtu  

sa nezapočítava dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, za ktoré  

sa príspevok neuhrádza.  
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(3) Počas obmedzenej prevádzky materskej školy v mesiacoch júl a august prispieva zákonný 

zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy sumou vo výške 75,00 eur mesačne  

na jedno nezaopatrené dieťa. Za druhé a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje materskú školu  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok v sume 

37,50 eur. Do tohto počtu sa nezapočítava dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie  

v materskej škole, za ktoré sa príspevok neuhrádza. 

 

(4) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených osobitným 

predpisom.1) 

 

(5) Príspevok v materskej škole je možné znížiť alebo odpustiť za dieťa, ktoré:2) 

a)  v júli alebo auguste nedochádzalo do materskej školy a zároveň nebolo záväzne prihlásené 

na dochádzku do materskej školy, 

b) v čase prerušenia prevádzky materskej školy na základe rozhodnutia príslušného štátneho 

orgánu alebo zriaďovateľa; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 

určeného príspevku. 

 

(6) V prípade, ak je dieťa záväzne prihlásené na dochádzku do materskej školy v júli a auguste 

a dieťa do materskej školy vôbec nenastúpi, tak zákonný zástupca dieťaťa uhrádza plnú výšku 

príspevku za daný mesiac. To neplatí, ak dieťa do materskej školy nenastúpi zo zdravotných 

dôvodov na základe lekárskeho potvrdenia, ktoré predloží riaditeľovi príslušnej materskej školy 

alebo ak ho zákonný zástupca preukázateľne odhlási najmenej sedem kalendárnych dní pred 

nástupom do materskej školy. 

 

(7)  Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestskou časťou prispieva zákonný zástupca  

za celý kalendárny mesiac bez ohľadu na dĺžku pobytu dieťaťa v materskej škole v danom mesiaci.  

 

(8) Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada riaditeľa materskej školy o odpustenie príspevku  

za kalendárny mesiac, počas ktorého je dochádzka dieťaťa nepretržite prerušená zo zdravotných 

dôvodov dieťaťa na základe lekárskeho potvrdenia alebo z dôvodov vyplývajúcich z plnenia 

pracovných povinností zákonného zástupcu, tak riaditeľ materskej školy rozhodne o odpustení 

príspevku za daný kalendárny mesiac. 

 

(9) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej škole vopred podľa osobitného 

predpisu.3) V prvom mesiaci dochádzky dieťaťa do materskej školy sa príspevok uhrádza  

do desiateho dňa príslušného mesiaca.  

 

 

 

 

                                                 
1) § 28 ods. 6 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. 7 školského zákona.  
3) § 28 ods. 5 školského zákona. 
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§ 3 

 Školský klub detí 

 

(1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou 

činnosťou školského klubu detí v základnej škole (ďalej ako „školský klub detí“) uhrádza zákonný 

zástupca dieťaťa vo výške 40,00 eur na jedno nezaopatrené dieťa. Za druhé a každé ďalšie dieťa, 

ktoré navštevuje školský klub detí zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok sumou 20,00 eur 

na jedno nezaopatrené dieťa.  

 

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

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

v rozpätí od 10,00 eur do 15,00 eur. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov určí riaditeľ 

školy podľa náročnosti a druhu klubovej činnosti.  

 

(3) Skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou sa na účely nariadenia rozumie 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 zákonný zástupca 

uhrádza plnú výšku stanoveného príspevku. 

 

(5) Príspevok v školskom klube detí sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených zákonom.4) 

  

(6) Riaditeľ školy rozhodne o znížení alebo odpustení príspevku,5) ak zákonný zástupca dieťaťa 

o to písomne požiada z dôvodu, že:  

a) dieťa sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnilo činnosti  školského klubu detí v rozsahu viac 

ako  polovicu dní v danom mesiaci, 

b)  zákonný zástupca je samoživiteľ,   

c)  dieťa pochádza z mnohodetnej rodiny (štyri a viac detí), 

d) mu na základe rozhodnutia súdu bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti 

alebo pestúnskej starostlivosti (napr. starý rodič). 

 

(7) Ak je vyhlásený výnimočný stav, núdzový stav, alebo mimoriadna situácia, ak sa nariadi zákaz 

prevádzky škôl a školských zariadení, alebo ak v období školského vyučovania dôjde k živelnej 

pohrome, môže riaditeľ rozhodnúť o znížení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí. 

 

(8) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa základnej škole vopred podľa osobitného 

predpisu.6)  

 

 

 

                                                 
4) § 114 ods. 4 školského zákona.  
5) § 114 ods. 7 školského zákona. 
6) § 114 ods. 3 školského zákona. 
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§ 4 

Centrum voľného času 

 

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

času prispieva zákonný zástupca na jedno dieťa alebo plnoletý žiak mesačne príspevok v rozpätí 

od 10,00 eur do 15,00 eur. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu určí riaditeľ školy podľa 

náročnosti a druhu záujmovej činnosti.  

 

(2) Počas dochádzky žiaka do centra voľného času v čase letných prázdnin zákonný zástupca alebo 

plnoletý žiak uhrádza plnú výšku stanoveného príspevku. 

 

(3) Príspevok v centre voľného času sa neuhrádza v prípadoch stanovených zákonom.7) 

 

(4) Riaditeľ školy rozhodne o znížení alebo odpustení príspevku,8) ak zákonný zástupca dieťaťa  

o to písomne požiada z dôvodu, že:            

a)  dieťa sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnilo činnosti  centra voľného času v rozsahu viac 

ako polovicu dní v danom mesiaci, 

b)  zákonný zástupca je samoživiteľ,   

c)  dieťa pochádza z mnohodetnej rodiny (štyri a viac detí), 

d)  mu na základe súdneho rozhodnutia bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti 

alebo pestúnskej starostlivosti (napr. starý rodič). 

 

(5) Ak je vyhlásený výnimočný stav, núdzový stav, alebo mimoriadna situácia, ak sa nariadi zákaz 

prevádzky škôl a školských zariadení, alebo ak v období školského vyučovania dôjde k živelnej 

pohrome, môže riaditeľ rozhodnúť o znížení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s výchovno-vzdelávacou činnosťou centra voľného času. 

 

(6) Zákonný zástupca dieťaťa alebo plnoletý žiak uhrádza príspevok vopred, najneskôr do 

desiateho dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

 

 

 

§  5 

Školské jedálne materských škôl a základných škôl 

 

(1) Školské jedálne materských škôl, základných škôl, a výdajná školská jedáleň v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti (ďalej aj ako „školské jedálne“), poskytujú stravovanie deťom 

navštevujúcich materskú školu a žiakom navštevujúcich základnú školu (ďalej aj ako „dieťa“ alebo 

„žiak“), na základe zápisného lístka za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca 

dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 

v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka čiastočne 

prispieva aj na úhradu režijných nákladov. 

                                                 
7) § 116 ods. 7 školského zákona. 
8) § 116 ods. 8 školského zákona.  
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(2) Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné 

pásma9) na nákup potravín na jedno jedlo, ktoré sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy 

výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

(3) Školské jedálne zabezpečujú diétne stravovanie detí a žiakov podľa osobitného predpisu.10)  

 

(4) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jeden deň je určený  

vo výške piateho finančného pásma nákladov na nákup potravín.  

 

(5) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka je podľa vekových kategórií stravníkov 

v nadväznosti na odporúčané výživové dávky určený za každý stravovací deň nasledovne: 

a) pre dieťa materskej školy (od 2 do 6 rokov) – 2,50 eur (z toho desiata 0,60 centov, obed 1,40 

eur  a olovrant 0,50 centov), 

b) pre žiaka prvého stupňa základnej školy (od 6 do 11 rokov) – 2,10 eur za obed, 

c) pre žiaka druhého stupňa základnej školy (od 11 do 15 rokov) – 2,30 eur za obed. 

 

(6) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka, pre diétne stravovanie a stravovanie 

športovcov je podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky 

určený za každý stravovací deň nasledovne: 

a) pre dieťa materskej školy (od 2 do 6 rokov) – 2,90 eur (z toho desiata 0,70 centov, obed 1,60 

eur a olovrant 0,60 centov), 

b) pre žiaka prvého stupňa základnej školy (od 6 do 11 rokov) – 2,40 eur za obed, 

c) pre žiaka druhého stupňa základnej školy (od 11 do 15 rokov) – 2,60 eur za obed. 

 

(7) Príspevok na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka:  

a) za odobratú stravu v danom stravovacom dni, 

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

žiaka najneskôr do 07,30 hod. v danom stravovacom dni. 

 

(8) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na režijné náklady sa uhrádza mesačne vopred a je 

určený paušálnou sumou bez ohľadu na počet odobratých stravných jednotiek v danom mesiaci. 

Uhradený príspevok na režijné náklady sa zákonnému zástupcovi dieťaťa vráti len v prípade, ak 

dieťa neodobralo ani jedno jedlo v danom kalendárnom mesiaci. 

 

(9) Zákonný zástupca dieťaťa prispieva materskej škole na režijné náklady paušálnou sumou  

vo  výške 12,00 eur za kalendárny mesiac. 

 

(10)  Zákonný zástupca žiaka prispieva základnej škole na režijné náklady paušálnou sumou  

vo  výške 10,00 eur za kalendárny mesiac. 

 

                                                 
9) § 140 ods. 13 školského zákona. 
10) § 8 ods. 3 písm. b) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach 

o požiadavkách na zariadenia pre detí a mládež. 
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(11) V prípade diétneho stravovania dieťaťa alebo žiaka, ktoré je zabezpečené individuálnou 

donáškou do školskej jedálne v súlade s osobitným predpisom11) uhrádza zákonný zástupca 

príspevok na režijné náklady paušálnou sumou: 

a) za dieťa materskej školy vo výške 6,00 eur za kalendárny mesiac, 

b) za žiaka základnej školy vo výške 5,00 eur za kalendárny mesiac.   

 

(12) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na úhradu režijných nákladov  

sa neuhrádzajú, ak tak stanovuje osobitný predpis.11) V prípade, ak dieťaťu materskej školy 

zabezpečuje desiatu jeho zákonný zástupca a pred obedom dieťa vyzdvihne, príspevok na úhradu 

režijných nákladov sa neuhrádza, ak o to zákonný zástupca dieťaťa požiada riaditeľa.  

 

 (13) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na úhradu režijných nákladov spolu 

s príspevkom na nákup potravín mesačne vopred, najneskôr do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho 

mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje. 

 

(14) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný dodržiavať podmienky stravovania a spôsob 

úhrady príspevkov na režijné náklady a na nákup potravín podľa interných predpisov príslušnej 

materskej školy alebo základnej školy. 

 

(15) Ak školská jedáleň nebola v prevádzke z dôvodu jej zatvorenia na základe rozhodnutia 

príslušného štátneho orgánu alebo zriaďovateľa, zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza 

pomernú časť mesačného paušálneho príspevku na režijné náklady v závislosti od počtu dní 

prerušenia prevádzky v danom kalendárnom mesiaci. 

 

(16) Zamestnanci materských škôl a základných škôl a iné fyzické osoby, ktoré sa stravujú 

v školskej jedálni uhrádzajú príspevok na nákup potravín na jedno jedlo vo výške piateho 

finančného pásma v sume 2,80 eur za obed. 

 

(17) Zamestnanci materských škôl a základných škôl uhrádzajú mesačný príspevok na režijné 

náklady vo výške od 0,50 eura do 10,00 eur. 

 

(18) Iné fyzické osoby uhrádzajú režijné náklady na jedno jedlo minimálne vo výške 1,86 eur. 

Presnú výšku úhrady režijných nákladov určí riaditeľ základnej školy. 

 

(19) Výšku režijný nákladov pre iné fyzické osoby môže riaditeľ základnej školy každoročne 

k prvému septembru aktuálneho školského roka zvýšiť na základe prepočtu cien platných  

pre príslušný kalendárny rok, alebo v priebehu školského roka primerane upraviť v súvislosti 

s objektívnymi okolnosťami zakladajúcimi oprávnenosť úpravy výšky režijných nákladov.  

 

(20) Zamestnanci škôl a iné fyzické osoby uhrádzajú príspevok na nákup potravín a úhradu 

režijných nákladov mesačne vopred.   

 

 

                                                 
11) § 140 ods. 11 školského zákona. 
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§ 6 

Záverečné ustanovenia 
 

(1)  Zrušuje sa Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2012 o určení 

výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v znení VZN č. 4/2013, VZN č. 3/2015, VZN č. 4/2019, VZN č. 7/2019, VZN  

č. 15/2019, VZN č. 18/2019, VZN č. 15/2020, VZN č. 4/2021, VZN č. 2/2022 a VZN č. 11/2022.  

 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. apríla 2023. 

 

 

 

 

 

Ján Hrčka  

            starosta 
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Príloha č. 1 

Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu  

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o určení výšky príspevku a 

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

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

  

Na pripomienkové  konanie boli mailom zo dňa 23. 02. 2022 oslovené: všetky organizačné 

útvary Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, riaditelia základných škôl 

a materských škôl 

Počet stanovísk doručených do stanoveného termínu: 9 

 

Bez pripomienok: 6 -  Ing. Monika Vidličková oddelenie územného konania, stavebného poriadku 

a špeciálneho stavebného úradu, Mgr. Linda Prutkayová referát verejného 

obstarávania, Mgr. Hana Závodná Základná škola Dudova, Mgr. Štefan 

Rác Základná škola Pankúchova, Mgr. Jana Oswaldová Materská škola 

Bohrova, Mgr. Renáta Trokšiarová Základná škola Nobelovo nám. 

 

Pripomienka: 7 – Mgr. Emília Šimková Materská škola Pifflova – V prvom mesiaci dochádzky 

sa  príspevok uhrádza...“ nahradiť vetou: „Mesačný príspevok sa uhrádza 

vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci“ (§ 2 ods. 9).  - pripomienka 

neakceptovaná – nakoľko sa druhá veta týka toho, aby zákonný zástupca 

dieťaťa mal vedomosť, v akom termíne má uhradiť príspevok pri nástupe 

dieťaťa do materskej školy. 

                          8 – Alojz Fiala, Ľubovnianska 10, 851 07 Bratislava – Časť 2 – Materská škola – 

návrh na úpravu znenia: Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 

v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne sumou 

maximálne 60,- eur na jedno dieťa. – pripomienka neakceptovaná - mestská 

časť ako zriaďovateľ materských škôl je nútená pristúpiť k zvýšeniu príspevkov 

zákonných zástupcov detí z dôvodu dlhodobej inflácie, výrazného nárastu cien 

energií a rastu osobných mzdových nákladov pre zamestnancov materských 

škôl, ktoré sú originálnou kompetenciou mestskej časti. 

9 – JUDr. Dušan Šnirc, Budatínska 17, 851 05 Bratislava – v navrhovanom § 2 

odporúčam upraviť text v odsek 3 nasledovne: (3) Počas obmedzenia prevádzky 

materskej školy v mesiacoch júj a august prispieva zákonný zástupca na 

čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy sumou vo výške 37,50 eur mesačne 

na jedno nezaopatrené dieťa. Za druhé a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje 

materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, zákonný zástupca 

uhrádza mesačný príspevok v sume 18,75 eur. Do tohto počtu a nezapočítava 

dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, za ktoré sa 

príspevok neuhrádza. – pripomienka neakceptovaná – v čase mesiacov júl 

a august je zabezpečená plnohodnotná prevádzka materských škôl s plnením 

školského vzdelávacieho programu, v tých materských školách, ktoré sú 

konkrétne v prevádzke podľa harmonogramu a záujmu zákonných zástupcov 

o dochádzku detí v mesiacoch júl a august.  

 

Príloha č. 2 

Stanovisko miestnej rady 

Rokovanie miestnej rady sa uskutočnilo 07. 03. 2023. Miestna rada neodporučila Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť predložené VZN. 
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Príloha č. 3 

Stanoviská komisií MZ 

Školská komisia 

Výpis z uznesení zo zasadnutia školskej komisie: 

 

                                         Z riadneho zasadnutia školskej komisie   

 

Termín a čas:  1.3. 2023, o 15.30 hod. 

Miesto: Zasadnutie školskej komisie sa uskutočnilo prezenčne na Kutlíkovej 17, zasadačka 

8.posch.  
 

K bodu 4 

VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava –Petržalka -pp. Garanová, 

Brťková 

 

 

Uznesenie č. 3 

 

Školská komisia odporúča 

 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v á l i ť 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 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 členovia komisie v čase hlasovania: 9   členov  

Polat Elalmis, Ing. Gabriela Fulová, Mgr. Iveta Jančoková, Ing. Peter Lošonský,   

RNDr. David Běhal PhD, Michal Horváth, Marianna Szarkova, Adam Pekár,  

Mgr. Milan Polešenský 

 

Hlasovanie:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržalo sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené/neschválené 

 

PaedDr. Katarína Brťková                 Polat Elalmis 

   tajomníčka komisie               predseda komisie 

 

V Bratislave 1.3.2023 

 

 

Komisia sociálna a bytová 

 

Výpis z uznesenia  

Komisia sociálna a bytová 
 

Dátum konania: 28.2.2023 
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Prítomní/é: Viera Némethová, Libuša Nicholson, Zdenko Pek, Ladislav Točka, Adam Sárlos, Jitka 

Žatkuliaková, Iveta Marčíková, Dana Reháková, Milan Laurinc, Libuša Nicholson, Ladislav Točka 

(od 16:43), Gabriela Fulová (od 16:55-18:25) 

Ospravedlnení/é:  

Hostia: Daniela Nemcová, Andrea Garanová, Ján Korec, Viktor Baumann, Alžbeta Neuschlová                

 

K bodu 2: VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-

Petržalka (p. Garanová, Oddelenie školstva) 

 

Uznesenie: Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Petržalka 

schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o určení 

výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 

 

Hlasovanie: 

prítomní/é: 10,  Viera Némethová, Libuša Nicholson, Zdenko Pek, Ladislav Točka, Adam 

Sárlos, Jitka Žatkuliaková, Iveta Marčíková, Dana Reháková, Milan Laurinc, Libuša 

Nicholson, Ladislav Točka, Gabriela Fulová 

za: 10,   Viera Némethová, Libuša Nicholson, Zdenko Pek, Ladislav Točka, Adam 

Sárlos, Jitka Žatkuliaková, Iveta Marčíková, Dana Reháková, Milan Laurinc, Libuša 

Nicholson, Ladislav Točka, Gabriela Fulová 

proti:  0 

zdržal/a sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Začiatok rokovania Komisie: 16:30 h.,  

Ukončenie rokovania Komisie: 18:37 h. 

 

Zapísala: Marcela Zacharová,  

Bratislava 3.3.2023 

Mgr. Viera Némethová, v. r. 

                                                                                  predsedníčka Komisie bytovej a sociálnej 

 

Komisia finančná 

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie: 

                                         Z riadneho zasadnutia finančnej komisie   

 

Termín a čas:  2.3.2023 o 17.00 hod. 

Miesto konania: Miestny úrad Bratislava-Petržalka, Zasadnutie 6. poschodie, kanc.č. 612 

 

K bodu 2  

Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 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 č. 1 

 

Finančná komisia  

odporúča 
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Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

a) s c h v á l i ť  

Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 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 členovia komisie: 8 členov  

Ing. Richard Vilkus, doc. PhDr. Daniel Klimovský, Mgr. Pavol Škápik, PhD., Ing. Marek Tydor, 

Pavol Záhradný 

Ing. Milena Filáčková, Ing. Branislav Kleinert, Ing. Veronika Miťková (neposlanci) 

Hlasovanie:  

Prítomní: 8 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržalo sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené  

 

 

Komisia 
Schválený 

materiál 
Neschválený 

materiál 
Poznámky komisie 

Komisia životného 

prostredia 

a verejného poriadku 
- - 

materiál nebol v komisii 

prerokovaný 

Komisia územného 

plánu, výstavby a 

rozvoja 
- - 

materiál nebol v komisii 

prerokovaný 

Komisia správy 

majetku a miestnych 

podnikov 
- - 

materiál nebol v komisii 

prerokovaný 

Školská komisia schválený - - 

Komisia kultúry 

a mládeže 
- - 

materiál nebol v komisii 

prerokovaný 

Komisia sociálna a 

bytová 
schválený - - 

Komisia investičných 

činnosti 
- - 

materiál nebol v komisii 

prerokovaný 

Komisia športu -  
materiál nebol v komisii 

prerokovaný 

Komisia finančná schválený - - 

Komisia dopravy, 

mobility a 

bezbariérovosti 

- - 
materiál nebol v komisii 

prerokovaný 

Mandátová komisia - - 
materiál nebol v komisii 

prerokovaný 

Komisia na ochranu 

verejného záujmu 
- - 

materiál nebol v komisii 

prerokovaný 

 


