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NÁVRH   UZNESENIA 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

 
s c h v a ľ u j e 

 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Karlova Ves č. ... /2019 zo dňa             
25. júna 2019 o výške príspevku a spôsobe platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
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DÔVODOVÁ  SPRÁVA 
 

k návrhu VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu 
dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
  
Návrh na úpravu výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves sa predkladá na rokovanie orgánov mestskej časti z dôvodu 
nedostatočného objemu finančných prostriedkov na pokrytie nákladov na originálne 
kompetencie – pokrytie bežných výdavkov v materských školách (ďalej len MŠ),  školských 
kluboch detí (ďalej len ŠKD) a režijných nákladov v školských jedálňach (ďalej len ŠJ) pri 
MŠ a ZŠ. 
 

Úprava Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015, ktoré upravuje výšku príspevku 
a spôsob platby zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach, sa nerealizovala od roku 2015, odkedy zásadne vzrástli ceny 
surovín a energií na prípravu jedál a rovnako aj objem mzdových prostriedkov v dôsledku 
prijatých legislatívnych zmien. 

 
Nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku MŠ, ŠKD a ŠJ poskytovaných zo 

strany štátu je potrebné riešiť aj úpravou finančného príspevku zákonných zástupcov detí 
a žiakov a to úpravou výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ, 
za činnosť ŠKD a úpravou výšky režijných nákladov na stravovanie. Výška týchto príspevkov 
zákonných zástupcov detí v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves je v súčasnosti jedna 
z najnižších v porovnaní s ostatnými mestskými časťami. 

 
Porovnanie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves – súčasný stav a niektorých vybraných 
mestských častiach Bratislavy: 
 

 
 

Mestská časť MŠ 
€ mesačne 

ŠKD 
€ mesačne 

Režijný 
príspevok 
v eur/mesiac 

Posledná 
úprava 
VZN 

Karlova Ves 19,80 15,50 2 2/2015 
Dúbravka 30 22 10 2/2019 
Staré Mesto 30 23 10 9/2012 
Petržalka 30 20 8 3/2019 
Lamač 18/25 bez TP 18/25 bez TP 0 12/2017 
Nové Mesto 20 – 35 – 60 25 1 -5 10/2015 
Rača 23,40 23,40 6-7 5/2017 
Ružinov 23,40 16,40 7 - 8 12/2012 
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Materská škola  
 
 Náklady mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na prevádzku MŠ v jej 
zriaďovateľskej pôsobnosti vzrástli z 2.128 826 € v roku 2017 na 2.226 370 € v roku 2018, čo 
predstavuje nárast o 97.544 €.  Nariadením vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú 
zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, došlo k 
zvýšeniu platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov o 10%, 
navýšenie o ďalších 10% bude nasledovať v roku 2020.  Rast nákladov spôsobili aj rastúce 
ceny energií, ktoré sa budú zvyšovať aj v roku 2019. Z uvedených dôvodov navrhujeme 
zvýšiť príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy 
z pôvodných 19,80 Eur na 30 Eur mesačne.  

 
Navrhované zvýšenie príspevku zákonného zástupcu z 19,80 Eur na 30 Eur prinesie 

zvýšenie príjmov MČ o cca 65 280 Eur ročne oproti súčasnému stavu.  
 
Školský klub detí  
 

Objem celkových skutočných nákladov na činnosť ŠKD predstavoval v roku 2017 
sumu 492 181 Eur. V roku 2018 došlo k nárastu o 37 878 Eur, čo predstavuje sumu 530 059 
Eur. Nariadením vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových 
taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, došlo k zvýšeniu platových taríf 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov o 10%, navýšenie o ďalších 10% 
bude nasledovať v roku 2020. V dôsledku neustáleho rastu nákladov v školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Karlova Ves za posledné 4 roky, je preto potrebné pristúpiť 
k zvýšeniu príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 
výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí.  

 
V dôsledku zvýšenia príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu zo súčasných 15,50 
Eur na navrhovaných 20,- Eur očakávame zvýšenie príjmov MČ o cca 35 190  Eur ročne 
oproti súčasnému stavu. 
 
Školská jedáleň 

 
Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza náklady na nákup potravín (stravné) 

a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výrobou jedla (režijné náklady). 
Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sa určujú podľa vekových 

kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo).  S účinnosťou od 1. 9. 2019 sú v platnosti nové 
finančné pásma, ktoré nahrádzajú finančné pásma z roku 2011.  V dôsledku zlepšenia kvality 
školského stravovania a na podnet vedúcich ŠJ pri MŠ a ZŠ navrhujeme zaradiť zariadenia 
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školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Karlova Ves s účinnosťou od 1. 9. 
2019 do 3. finančného pásma  (príloha č. 1 k návrhu VZN).    

 
Vekové kategórie stravníkov Cena stravnej 

jednotky súčasný stav 
Cena stravnej 
jednotky navrhovaný 
stav 

MŠ deti 2 – 6 r 1,27 1,54 
ZŠ žiaci  6 – 11 r 1,09 1,21 
ZŠ žiaci 11 – 15 r 1,16 1,30 
SŠ žiaci a dospelí 15 – 18/19 1,26 1,41 

Pozn. stravná jednotka v MŠ = desiata, obed, olovrant. Stravná jednotka v ZŠ = obed. 
 
Výška priemerných režijných nákladov bola v roku 2018 v zariadeniach školského 

stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 1,38 Eur na jedno jedlo. Výška týchto 
nákladov má v dôsledku rastu cien energií a miezd taktiež stúpajúcu tendenciu. S účinnosťou 
od 1. 1. 2019 došlo novelou zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme k zvýšeniu základnej stupnice platových taríf pri 
výkone práce vo verejnom záujme. V roku 2020 dôjde k valorizácii platov.  

 
V súvislosti so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR 

v znení neskorších predpisov (tzv. obedy „zadarmo“) sa očakáva od 1. 9. 2019 zvýšený počet 
stravníkov v ŠJ pri ZŠ. Táto skutočnosť bude mať dopad na zvýšenie nákladov v ŠJ, 
predovšetkým na energie, na zvýšený počet potrebných zamestnancov v ŠJ, na materiálno-
technologické vybavenie (kotle, konvektomaty, riad, taniere, príbory atď.) a v neposlednom 
rade aj na zvýšenie nákladov na odvoz a likvidáciu odpadu. Na základe uvedených 
skutočností je nevyhnutné všeobecne záväzným nariadením zvýšiť aj príspevok na  čiastočnú 
úhradu nákladov zákonných zástupcov dieťaťa/žiaka. Pri priemerných režijných nákladoch 
1,38 Eur  na výrobu jedného jedla v roku 2018, bola výška priemerných mesačných režijných 
nákladov na jedného stravníka 27,60 Eur mesačne (prepočet pri 20 pracovných dňoch 
v mesiaci). Navrhujeme preto zvýšenie príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka 
v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ zo súčasných 0,10 
Eur/deň (čo predstavuje priemerne 2,- eurá mesačne) na paušálny režijný príspevok 10,- 
Eur/mesiac na 1 dieťa MŠ a paušálny režijný príspevok 15 Eur/mesiac na 1 žiaka ZŠ 
v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Karlova Ves (bez 
ohľadu na počet pracovných dní v mesiaci).   

 
Výšku režijných nákladov pre dospelých stravníkov - zamestnancov škôl a školských 

zariadení a iné dospelé fyzické osoby, navrhujeme navýšiť podľa predpokladaných režijných 
nákladov na rok 2019 a to nasledovne: 

ŠJ pri SŠ Tilgnerova 14 -  1,55 Eur/obed 
ŠJ pri ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62 - 1,65 Eur/obed 
ŠJ pri ZŠ Karloveská 61 - 1,35  Eur/obed 
ŠJ pri materských školách -  1,50 Eur/obed. 
 



6 
 

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len dotácia na 
stravu) upravuje zákon 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky. 
Dotácia na stravu sa od 1.1.2019 podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona poskytuje pre deti 
navštevujúce posledný ročník materskej školy vo výške 1,20 Eur na každý deň, v ktorom sa 
dieťa zúčastnilo výchovného a vzdelávacieho procesu a odobralo stravu - primárne obed. Od 
1.9.2019 sa dotácia bude poskytovať aj žiakom ZŠ, ktorí sa zúčastnili výchovno-
vzdelávacieho procesu a odobrali v tento deň obed. 
V nadväznosti na to, podľa § 142 písm. a) zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) je zriaďovateľ povinný znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa 
v zariadení školského stravovania o poskytnutú dotáciu. 
 
     Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný v prípade neprítomnosti dieťaťa odhlásiť 
dieťa/žiaka zo školského stravovania a to deň vopred do 14 hodiny. V prípade že tak neučiní, 
dotácia na stravu dieťaťa/žiaka sa v deň neprítomnosti dieťaťa/žiaka neposkytne a zákonný 
zástupca je povinný uhradiť výšku celého stravného podľa prílohy č. 1 okrem prvého dňa 
choroby, kedy je možné odobrať obed do prenosnej nádoby. 
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Porovnanie príspevkov zákonných zástupcov v súčasnosti (v zmysle VZN č. 
2/2015) do 31.8.2019 s návrhom VZN s platnosťou od 1.9.2019 

 
A. Príspevky zákonných zástupcov detí v MŠ 

 Od 1.9.2019 

Príspevok 
zákonného 
zástupcu na 
MŠ/mesiac 

náklady na nákup 
potravín na mesiac 

(desiata, obed, 
olovrant) 1,54/deň 

režijné 
náklady/mesiac 

Dotácia (1,20 
Eur/obed) 

prepočet  na 
mesiac 

Príspevok 
zákonného 
zástupcu 
znížený 
o dotáciu 
v Eur 
spolu 

MŠ 3-4 roky 30 30,80 10 0 70,80 
MŠ 5-6 rokov 0 30,80 10 24 16,80 
Do 31.8.2019      
MŠ 3-4 rokov 19,80 25,40 2 0 47,20 
MŠ 5-6 rokov 0 25,40 2 0 27,40 
 
Celkové porovnanie príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ  
 Do 31.8.2019 Od 1.9.2019 zaplatí 

viac o +/ 
menej o - 

MŠ 3-4 roky 47,20 70,80 + 23,60 
MŠ 5-6 rokov 27,40 16,80 - 10,60 
 
B. Príspevky zákonných zástupcov žiakov v ZŠ a SŠ 

Od 1.9.2019  
finančné 
pásmo 

náklady na nákup 
potravín na mesiac 

režijné 
náklady/mesiac 

Dotácia 
(1,20 

Eur/obed) 
prepočet na 

mesiac 

Príspevok 
zákonného 
zástupcu 
znížený 

o dotáciu 
v Eur spolu 

ZŠ - 6 - 11 rokov 3 24,20 15 24 15,20 
ZŠ - 11 - 15 rokov 3 26 15 24 17 
SŠ - 15 - 18/19 
rokov 3 28,20 15 0 43,20 

Do 31.8.2019  
Fin.pásmo 
z r. 2011     

ZŠ - 6 - 11 rokov 4 21,80 2 0 23,80 
ZŠ - 11 - 15 rokov 4 23,20 2 0 25,20 
SŠ - 15 - 18/19 r 4 25,20 2 0 27,20 
Celkové porovnanie príspevku zákonného zástupcu žiaka ZŠ odoberajúceho stravu v ŠJ 

  Do 31.8.2019 Od 1.9.2019 
zaplatí viac o 
*/ menej o - 

ZŠ - 6 - 11 rokov 23,80 15,20 - 8,60 
ZŠ - 11 - 15 rokov 25,20 17 - 8,20 
SŠ - 15 - 18/19 r 27,20 43,20 + 16 
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Celkové porovnanie príspevku zákonného zástupcu žiaka ZŠ 6-11 r (I.stupeň ZŠ) 
odoberajúceho stravu a navštevujúceho ŠKD 

Od 1.9.2019  

Príspevok 
zákonného 
zástupcu na 

ŠKD  

Príspevok 
zákonného 
zástupcu na 

potraviny + réžiu 
po odpočítaní 

dotácie 

Spolu 
príspevok 
zákonného 
zástupcu 

 
zaplatí viac 
o +/ menej 
o - 

ZŠ - 6 - 11 rokov 20 15,20 35,20 - 4,10 

Do 31.8.2019  

Príspevok 
zákonného 
zástupcu na 

ŠKD Stravné + réžia Spolu  
ZŠ - 6 - 11 rokov 15,50 23,80 39,30 - 
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Stanoviská komisií: 
 
 
Stanovisko komisie legislatívno-právnej (LP) zo dňa 03.06.2019: 
Komisia legislatívno-právna berie materiál na vedomie. 
 
Prít.: 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
 

Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu (ŠKŠ) zo dňa 04.06.2019: 
Komisia ŠKŠ odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh uznesenia VZN o 
výške príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves a odporúča vypustiť § 2 ods. 5 a 6 týkajúci sa odpustenia úhrady 
príspevku do materskej školy a riešiť prípadné problémy zákonných zástupcov s plnením si 
povinností úhrady príspevku adresne prostredníctvom VZN z oblasti sociálnych služieb.  
 
Prít.: 5  Za :   4             Proti :     0            Zdrž. : 1 
 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 06.06.2019: 
Vyradený z programu rokovania komisie. 
 
 
 
Stanovisko miestnej rady zo dňa 11.06.2019: 
 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške príspevku a spôsobe jeho platby 
zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  a odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
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Návrh 
všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

č. ... /2019 
zo dňa  ...../2019 

 
o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves 

 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  sa 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, v zmysle 
§ 28 ods. 5, § 114 ods. 6, a § 140 ods. 10 a § 142a zákona č. 245/2008 Z. z o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) (ďalej len „školský zákon“) a o zmene a  doplnení niektorých 
zákonov, 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 (ďalej len „zákon 
č. 544/2010 Z.z.“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.  
  
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku1 príspevku 

a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  
zákonných zástupcov detí a žiakov a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktoré budú uhrádzať školám a  školským 
zariadeniam v  zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej 
len „mestská časť“). 

 
2) Pre účely tohto nariadenia sú školami materské školy a školskými zariadeniami sú školské 

kluby detí pri základných školách  a školské jedálne pri materských a základných školách 
v  zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. 

 
3) Výška stanoveného príspevku v zmysle § 2 a § 3 tohto nariadenia a výška režijných 

nákladov v zmysle § 4 tohto nariadenia sa v prípade ich zmien vyvolaných tak zmenou 
všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj zmenou vstupných nákladov bude meniť 
všeobecne záväzným nariadením.  

 
4)  Výšku stanoveného príspevku v materských školách, v školských kluboch detí a školských  

jedálňach v zmysle tohto nariadenia zverejní riaditeľ školy obvyklým spôsobom a mestská 
časť na svojom webovom sídle.  

                                                
1 § 28 ods. 5), § 114 ods. 6), § 140 ods. 10) a 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a  doplnení niektorých zákonov 
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§ 2 
Materská škola 

 
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákony zástupca na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 30,- eur.  
  
2) Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 14. dňa v kalendárnom mesiaci bezhotovostne 

alebo vkladom na bankový účet určený mestskou časťou.  
 
3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, : 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky2, 
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o  tom, že 

je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi3 
podľa osobitného predpisu4), 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu5. 
 
4)  Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za dieťa, 

a)  ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe  
nasledujúcich  kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných 
dôvodov preukázateľným spôsobom6, 

b)  ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola 
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými 
dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza rodič pomernú časť určeného príspevku7.  

 
5)  Starosta mestskej časti môže rozhodnúť o odpustení úhrady v zmysle § 2 ods. 1 tohto   

nariadenia a to až do výšky 100% príspevku na základe žiadosti zákonného zástupcu 
dieťaťa, ktorú tento predkladá riaditeľovi materskej školy na tlačive, ktoré je prílohou č. 3 
tohto nariadenia.  Prílohou žiadosti sú: 

a) potvrdenie o výške príjmu zákonných zástupcov dieťaťa. V prípade, že dieťa je 
zverené do osobnej starostlivosti len jedného z rodičov, prílohou žiadosti je 
potvrdenie o príjme tohto rodiča a rozhodnutie súdu o určení vyživovacej 
povinnosti druhého rodiča 

b)   rozhodnutie o určení vyživovacej povinnosti k maloletému dieťaťu 
 
6) Starosta rozhoduje o odpustení úhrady podľa § 2 tohto nariadenia  v súlade s účinnými 
zásadami hospodárenia mestskej časti. 
 
 

§ 3 
Školský klub detí 

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

klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou vo výške 20,- eur. 

                                                
2) § 28 ods. 6 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov  
3) § 28 ods. 6 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov 
4) § 10 - 15 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

5 ) § 28 ods. 6 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov 
6) § 28 ods. 7 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov 
7 § 28 ods. 7 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov  



12 
 

 
2) Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 14. dňa príslušného v kalendárneho mesiaca 

bezhotovostne alebo vkladom na bankový účet určený školou. 
 
3) Mestská časť, ako zriaďovateľ školského klubu, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení  

príspevku podľa ods. 1 § 3 tohto nariadenia 8, ak zákonný zástupca o to písomne požiada 
zriaďovateľa prostredníctvom riaditeľa školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom 
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu9. 
Rozhodnutie vydáva starosta obce v súlade so zásadami hospodárenia mestskej časti.  

 
 
 

§ 4 
Školská jedáleň 

 
1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo 

výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 
odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem 10[Príloha č.1 tohto nariadenia ods. 
1, 2, a 3]. 
 

2) Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa       
vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej  republiky (ďalej len „ministerstvo“) v troch pásmach.  Zariadenia 
školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú v 3. finančnom 
pásme. 
 

3) Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza príspevok na režijné náklady 11 vo 
výške 10,- eur mesačne. Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza režijný 
príspevok vo výške 15,- eur mesačne. Režijný príspevok je nevratný. Každé dieťa/žiak, 
ktoré/ý odoberie aspoň jeden obed v mesiaci, uhrádza plnú výšku režijného príspevku. 
 

4) Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a školských zariadení, 
iné dospelé fyzické osoby) sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov od 15 – 
18/19 rokov [Príloha č.1 ods. 3)]. 
a) Zamestnanec školy alebo školského zariadenia uhrádza príspevok na úhradu nákladov 

vo výške nákladov na nákup potravín podľa [Príloha č.1 ods. 3)] a režijné náklady tak 
ako sú určené v Prílohe č. 2 tohto nariadenia. Úhrada sa realizuje podľa Zákonníka 
práce12. 
 

b)  Iná dospelá fyzická osoba – cudzí stravník, uhrádza príspevok na úhradu nákladov vo 
výške nákladov na nákup potravín podľa [Príloha č.1 ods. 3)] a režijné náklady tak ako 
sú určené v Prílohe č. 2 tohto nariadenia.  

 
 

                                                
8) § 114 ods. 7 písm.zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov  
9) § 10 - 15 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov  
10) § 140 odst. 13 zákona č. 245/2008 Z.z. 
11) § 140 odst. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. 
12 § 152 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov 
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5) Príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca za dieťa alebo žiaka, u ktorého 
podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a je 
mu umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne v súlade s § 8 ods. 3 písm. b) 
vyhlášky MZ SR č. 527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti 
a mládež. 

 
6) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a dospelí stravníci (zamestnanci škôl a školských 

zariadení, iné fyzické osoby)  príspevok na nákup potravín a príspevok na režijné náklady 
uhrádzajú vždy mesačne vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca bezhotovostne alebo 
vkladom na bankový účet určený mestskou časťou, alebo školou. 

 
7) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia“) na 

zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“)13 možno  poskytnúť každému 
dieťaťu, ktoré navštevuje posledný ročník  materskej školy v sume 1,20 eur. Zákonný 
zástupca dieťaťa v poslednom ročníku materskej školy uhrádza príspevok na čiastočnú 
úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady 
znížený o výšku dotácie.14  
 

8) Dotácia pre žiakov základných škôl predstavuje sumu 1,20 eur. Zákonný zástupca žiaka 
základnej školy uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na 
nákup potravín a príspevok na režijné náklady znížený o výšku dotácie.15  
 

10)  Dotácia pre deti v poslednom ročníku materských škôl a žiakov základných škôl,  
u ktorých si podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné 
stravovanie sa poskytuje v sume 1,20 eur poukázaním na bankový účet zákonného 
zástupcu v prípade, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne stravovanie podľa osobitného 
predpisu16 v školskej jedálni. 

 
11) Nárok na dotáciu majú deti v poslednom ročníku materskej školy a žiaci základných  

škôl za dni, v ktorých sa zúčastnili výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole 
alebo vyučovania v základnej škole a zároveň odobrali stravu. 

 
12) Príspevok na nákup potravín v plnej výške uhrádza: 

a)  zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktoré nemá nárok na dotáciu 
b) zákonný zástupca ak neodhlásil dieťa alebo žiaka zo stravovania v stanovenom 

čase. 
  

 
§ 5 

Zrušovacie ustanovenie 
 

1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 
2/2015 zo dňa 23. júna 2015 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.  

 

                                                
13 § 4 ods.. 3 písm. a) zákona o dotáciách MPSVaR SR č. 544/2010 
14 § 142a zákona č. 245/2008 Z.z. 
15 § 142a zákona č. 245/2008 Z.z. 
16 § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. 
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§ 6  

Účinnosť 
 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2019 
 
 
 
 
 

 
    Dana Čahojová  
           starostka 
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Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.  XY/2019 

 

Určenie výšky príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov v zariadení školského stravovania, ktorú hradí zákonný zástupca na jedno 
dieťa a žiaka.  
 
1) Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy (stravníci od 2 – 6 
rokov) je spolu 1,54  EUR – tretie pásmo z finančných pásiem ministerstva a delí sa 
nasledovne 

a) desiata v sume    0,38 EUR 
b) obed v sume       0,90 EUR 
c) olovrant v sume  0,26 EUR 

 
2) Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka základnej školy v treťom pásme 
z finančných pásiem ministerstva je spolu: 

a) obed žiaka stravníka od   6 – 11 rokov v sume  1,21 EUR 
b) obed žiaka stravníka od 11 – 15 rokov v sume  1,30 EUR 

 
3) Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre vekovú kategóriu stravníkov 15-18/19 
 rokov - tretie pásmo z finančných pásiem ministerstva: 

a) obed v sume 1,41 EUR 
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Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu  č.  XY/2019 

Určenie výšky režijných nákladov pre dospelé fyzické osoby v jednotlivých školských 
jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti s účinnosťou od 01.09.2019  
 
 
ŠJ pri SŠ Tilgnerova 14 –  1,55 Eur/obed 

ŠJ pri ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62 – 1,65 Eur/obed 

ŠJ pri ZŠ Karloveská 61 – 1,35  Eur/obed 

ŠJ pri materských školách -  1,50 Eur/obed 
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Príloha č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.  XY/2019. 

Tlačivo na podanie žiadosti o odpustenie úhrady v zmysle § 2 ods. 1 tohto nariadenia 
 

Žiadosť o odpustenie úhrady príspevku za pobyt dieťaťa 
v materskej škole  

 
na školský rok: ........................ 

 
 
Meno a priezvisko žiadateľa -  zákonného zástupcu: 
.................................................................................................................................................................... 
 
Meno a priezvisko dieťaťa: 
.................................................................................................................................................................... 
 
Materská škola, ktorú dieťa navštevuje: 
.................................................................................................................................................................... 
 
Adresa trvalého bydliska žiadateľa: 
.................................................................................................................................................................... 
 
Počet dospelých osôb žijúcich v spoločnej domácnosti: 
.................................................................................................................................................................... 
 
Počet vyživovaných detí: 
.................................................................................................................................................................... 
 
Žiadateľ býva v *: 
- nehnuteľnosti, ktorú vlastní/spoluvlastní 
- nájme/podnájme 
- ubytovni/obdobnom zariadení 
- iné (uveďte druh ubytovania):............................................. 
 
Ak žiadateľ vlastní nehnuteľnosť, uvedie: 
- druh nehnuteľnosti:.............................................................. 
- spoluvlastnícky podiel:.......................................................... 
- ťarchu:.................................................................................... 
 
Vlastníctvo motorového vozidla *: áno/nie 
 
 
Prílohy k žiadosti *: 

- potvrdenie o výške príjmu zákonných zástupcov dieťaťa 
- potvrdenie o príjme rodiča/zákonného zástupcu, ktorému bolo dieťa zverené do 

starostlivosti rozhodnutím súdu 
- rozhodnutie súdu o určení vyživovacej povinnosti druhého rodiča 
- rozhodnutie súdu o určení vyživovacej povinnosti k maloletému dieťaťu 

 
 
v Bratislave, dňa  

................................................................... 
podpis žiadateľa 

* Nehodiace sa preškrtnite 


