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DÔVODOVÁ  SPRÁVA 

 

Návrh na úpravu Všeobecne záväzného nariadenia 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 (ďalej len 

„nariadenie“) sa predkladá na rokovanie orgánom mestskej časti z dôvodu neustále sa  

zvyšujúcich nákladov na pokrytie bežných výdavkov a nárokov na rozpočet mestskej časti pri 

financovaní materských škôl (ďalej len MŠ), školských klubov detí (ďalej len ŠKD) a režijných 

nákladov v školských jedálňach (ďalej len ŠJ) pri MŠ a ZŠ/SŠ. 

 

Od poslednej úpravy výšky príspevkov nariadením č. 1/2019, zásadne vzrástli ceny 

surovín a energií na prípravu jedál a rovnako aj objem mzdových prostriedkov v MŠ, ŠKD a ŠJ 

v dôsledku prijatých legislatívnych zmien. Neustály rast nákladov na prevádzku je potrebné 

riešiť aj úpravou finančného príspevku zákonných zástupcov detí navštevujúcich MŠ, žiakov 

navštevujúcich ŠKD a úpravou výšky režijných nákladov na stravovanie. 

 

Materská škola  

 Výdavky z vlastných zdrojov (tzv. „originálne kompetencie“) mestskej časti Bratislava–

Karlova Ves (ďalej len „mestská časť“) na prevádzku MŠ a ŠJ v jej zriaďovateľskej pôsobnosti 

vzrástli za posledných päť rokov z 2 226 370 € v roku 2018 na 2 985 209 v roku 2022 čo 

predstavuje nárast o 758 839 €. Minoritnú časť z týchto výdavkov pokrývali aj príspevky 

rodičov tzv. „školné“. Enormný nárast nákladov bol na druhej strane sprevádzaný nižším 

výberom školného  súvisiacim s pandémiou COVID 19 v dôsledku dlhšie zatvorených MŠ, 

pandemických opatrení a nízkej dochádzky detí do MŠ. Počas pandemického roku 2021 

tvorili výdavky materských škôl z príspevkov zákonných zástupcov detí v MŠ iba 7% 

všetkých prevádzkových nákladov. 

Hlavnými dôvodmi nárastu výdavkov v MŠ bol v minulosti rast miezd zamestnancov 

v dôsledku zvýšených stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme. Z titulu vyššej kolektívnej zmluvy boli v minulom roku zo zdrojov mestskej časti 

vyplatené na jedného zamestnanca MŠ a ŠJ odmeny vo výške 850 EUR, k 1.7.2022 došlo k 

zvýšeniu platových taríf pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, ďalšie zvýšenie 

nasledovalo k 1.1.2023 a rovnako k nemu dôjde aj k 1.9.2023. Zásadný podiel na raste 

nákladov spôsobili aj rastúce ceny energií ovplyvnené súvislosťami s ozbrojeným konfliktom 

na Ukrajine. Z uvedených dôvodov navrhujeme zvýšiť príspevok zákonného zástupcu dieťaťa 

na čiastočnú úhradu nákladov MŠ z pôvodných 30 Eur na 60 Eur mesačne.  

 

Školský klub detí  

Činnosť ŠKD je financovaná v rámci originálnych kompetencií mestskou časťou (mzdy 

a prevádzka), čiastočne prispievajú aj zákonní zástupcovia žiakov. Objem celkových 

skutočných nákladov na činnosť ŠKD predstavoval v roku 2018 sumu 530 059 EUR z čoho 

vlastné zdroje mestskej časti tvorili 409 148 EUR. Do roku 2022 sa objem celkových 

skutočných nákladov na ŠKD zvýšil o viac ako 300 000 EUR, z čoho vlastné zdroje MČ 

predstavovali 274 738 EUR. Podobne ako v prípade MŠ aj tu boli hlavné dôvody rastu 

nákladov zvyšujúce sa mzdy súvisiace so zmenou legislatívy za posledné roky a nárast cien 
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energií. Vzhľadom na očakávaný rast mzdových a prevádzkových nákladov aj v roku 2023 je 

potrebné pristúpiť k zvýšeniu príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí a preto navrhujeme 

zvýšenie zo súčasných 20 EUR na 35 EUR.  

 

Školská jedáleň (materské školy, základné škola a spojená škola) 

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. S účinnosťou od 1. 1. 2023 sú v dôsledku 

nárastu cien potravín v platnosti nové finančné pásma, ktoré nahrádzajú pásma z roku 2019. 

Najmä kvôli zachovaniu kvality podávaných jedál a na podnet vedúcich ŠJ pri MŠ a ZŠ 

navrhujeme zaradiť zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti s účinnosťou od 1. 3. 2023 do 4. finančného pásma  (príloha č. 1 k návrhu VZN).  Pre 

zamestnancov a iné dospelé fyzické osoby stravujúce sa  v školských jedálňach sa určujú ako 

pre kategóriu stravníkov 15 až 19 rokov a od 1.1.2023 podľa finančného pásma B. Pre 

zamestnancov školy s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce, t.j. príspevok 

zamestnávateľa na stravovanie vo výške 55% a príspevku zo sociálneho fondu. 

 

 

 

Vekové kategórie stravníkov Cena stravnej jednotky 

súčasný stav v eurách 

Cena stravnej jednotky 

navrhovaný stav v eurách – 

4.pásmo 

MŠ deti 2 – 6 r. 1,54 2,30 

ZŠ žiaci  6 – 11 r. 1,21 1,90 

ZŠ žiaci 11 – 15 r. 1,30 2,10 

SŠ žiaci 15 – 19 r. 1,41 2,30 

Dospelí stravníci 1,41 2,60 

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 pri ZŠ a SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 1,38 Eur na jedno jedlo. Výška 

týchto nákladov má v dôsledku rastu cien energií a miezd zamestnancov taktiež stúpajúcu 

tendenciu a v roku 2022 dosiahla výška priemerných režijných nákladov v ŠJ pri ZŠ a SŠ 

hodnotu 2,10 Eur na jedno jedlo. Výška režijných nákladov v ŠJ pri ZŠ a SŠ sa líši 

v závislosti od konkrétnej situácie v danej ŠJ (veľkosť, počet zamestnancov, počet vydaných 

jedál a pod.) preto je výška réžie stanovená pre každú ŠJ pri ZŠ/SŠ osobitne.  

 

Výška réžie je v aktuálne platnom nariadení č. 4/2021 stanovená v prípade MŠ na deň 

a v ZŠ na jeden obed. Táto úprava nezohľadňuje výšku fixných nákladov, ktoré vznikajú bez 

ohľadu na to, či je obed odobratý alebo nie (napr. mzdy zamestnancov, energie a pod.) V čase 

pandémie COVID 19 sa výber réžia viazaný na stravu na deň (MŠ) prípadne obed (ZŠ a SŠ) 
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ukázal ako nespoľahlivý a hlavne nepredvídateľný. V dôsledku toho došlo k veľkému výpadku 

príjmov z réžie, ktoré musela nahradiť mestská časť z vlastných zdrojov. 

 

Navrhujeme preto výšku réžie pre deti v MŠ (v prepočte na 1 deň 0,5 EUR) a žiakov 

v ZŠ a SŠ (v prepočte na 1 obed 0,75 EUR) ponechať, ale stanoviť ju ako fixnú na mesiac (bez 

ohľadu na počet dní v mesiaci a počet odobratých obedov v mesiaci). Príspevok za réžiu je 

nevratný. Zákonný zástupca zaplatí za dieťa v MŠ 10 Eur za mesiac a v ZŠ/SŠ 15 Eur za 

mesiac. 

 

Výšku režijných nákladov pre dospelých stravníkov - zamestnancov škôl 

alebo školských zariadení a iné dospelé fyzické osoby, navrhujeme upraviť podľa 

predpokladaných režijných nákladov na rok 2023 a to nasledovne: 

ŠJ pri SŠ Tilgnerova 14 -  2,00  Eur/obed 

ŠJ pri ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62 – 2,25 Eur/obed 

ŠJ pri ZŠ Karloveská 61 – 2,10  Eur/obed 

ŠJ pri materských školách – 2,10 Eur/obed 

Pre zamestnancov MŠ a ŠJ pri MŠ, ktorí sú zamestnancami mestskej časti, navrhujeme 

vzhľadom na zastabilizovanie pracovných miest pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov platenie réžie odpustiť. 

 

Podmienky poskytnutia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

(ďalej len dotácia na stravu, alebo „obedy zadarmo“) upravuje zákon 544/2010 Z.z. o dotáciách 

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

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. 

 

Zníženie, resp. odpustenie príspevkov 

 

Materská škola 

     V zmysle zákona zákonný zástupca neuhrádza v MŠ príspevok za dieťa, pre ktoré je 

predprimárne vzdelávanie povinné (5 a viacročné deti), ak je rodič členom domácnosti, ktorej 

sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo je dieťa umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia 

súdu. 

 

     Okrem toho má MČ kompetenciu určiť v nariadení aj iné podmienky 

zníženia/zvýšenia/odpustenia príspevku. Z toho dôvodu navrhujeme, aby rodičia, ak o to 

požiadajú riaditeľa MŠ, neplatili školné za deti, ktoré nedochádzali do MŠ 30 a viac po sebe 

idúcich dní zo zdravotných a vážnych rodinných dôvodov a takisto, ak nenavštevovali MŠ 

počas letných mesiacov (júl, august) – obe tieto „úľavy“ boli predtým stanovené zákonom.    
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     Na zmiernenie dopadov finančnej záťaže rodín navrhujeme aj mechanizmus zníženia 

školného za 2. a 3. dieťa navštevujúce tú istú MŠ, s tým, že platba za 2. dieťa (súrodenca) sa  

zníži o 50%  a za 3. dieťa o 100% Eur zo sumy školného. Do počtu súrodencov sa nepočíta 

súrodenec, pre ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, nakoľko ten, ako je vyššie 

spomenuté, zo zákona školné neplatí.  

 

Školský klub detí 

     V zmysle zákona v ŠKD neuhrádza zákonný zástupca príspevok za dieťa, ak o to požiada 

riaditeľa školy  a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. 

 

     MČ rovnako ako v prípade materských škôl na zníženie dopadu finančnej záťaže rodičov 

navrhuje, aby rodičia, ak o to riaditeľa školy požiadajú, mali zníženú sumu príspevkov ŠKD za 

2.dieťa o 50% a 3.dieťa o 100% , ak deti (súrodenci) navštevujú ten istý školský klub. 

 

Školská jedáleň 

     Platbu rodičov v školskej jedálni možno znížiť o dotáciu na stravu (súčasná výška dotácie 

stanovená zákonom je 1,30 EUR), ak o to rodičia detí v MŠ a ZŠ požiadajú z titulu hmotnej 

núdze a životného minima, alebo čestným prehlásením deklarujú, že si neuplatňujú daňový 

bonus na dieťa v ZŠ a v MŠ (v MŠ len deti v poslednom ročníku - 5 a viacročné). Na dotáciu 

na stravu vzniká nárok po predložení žiadosti a požadovaných dokladov a kladnom rozhodnutí 

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

 

     Zároveň príspevky na čiastočnú úhradu nákladov a režijné príspevky v jedálni sa 

neuhrádzajú za dieťa/žiaka, ak je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej 

núdzi a zákonný zástupca o to písomne požiada. 
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Porovnanie príspevkov zákonných zástupcov v súčasnosti (v zmysle VZN č. 4/2021 

s návrhom VZN s účinnosťou od 1.3.2023 

 

Dieťa v MŠ 

 
MŠ/mesiac/1dieťa súčasnosť  4. pásmo, paušálna 

réžia 10 Eur/mesiac 

Školné v MŠ 30 60 

Potraviny 30,80 46 

Réžia ŠJ Max. 10 – podľa počtu 
odobratých obedov 

10 

SPOLU za 1 mesiac 70,80 116 

Rodič zaplatí viac o:  45,20 

 

Žiak v ZŠ 

 
ŠKD pri ZŠ/mesiac/1 
žiak 
1.stupeň 

súčasnosť   Návrh nového VZN  

ŠKD 20 35 

Rodič zaplatí viac o :  15 

 

 
ŠJ pri ZŠ/mesiac/1 žiak 

1.stupeň 
súčasnosť 4. pásmo, paušálna 

réžia 15 Eur/mesiac 

Potraviny 24,20 38 

Réžia ŠJ Max. 15 – podľa počtu 
odobratých obedov 

15 

SPOLU za 1 mesiac 39,20 53 

Rodič zaplatí viac o:  13,80 

 

 
ŠJ pri ZŠ/mesiac/1 žiak 

2.stupeň 
súčasnosť 4. pásmo, paušálna 

réžia 15 Eur/mesiac 

Potraviny 26 42 

Réžia ŠJ Max. 15 – podľa počtu 
odobratých obedov 

15 

SPOLU za 1 mesiac 41 57 

Rodič zaplatí viac o:  16 

 

 
ŠJ pri ZŠ/mesiac/1 žiak 
nad 15 rokov 

súčasnosť 4. pásmo, paušálna 
réžia 15 Eur/mesiac 

Potraviny 28,20 46 

Réžia ŠJ Max. 15 – podľa počtu 
odobratých obedov 

15 

SPOLU za 1 mesiac 43,20 61 

Rodič zaplatí viac o:  17,80 
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Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

číslo ...../2023 

zo dňa 14. februára 2023 

 

 

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, § 28 ods. 5 a 7, § 114 

ods. 6 a 7, § 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 (ďalej len 

„zákon č. 245/2008 Z.z.“), čl. 38 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v znení jeho dodatkov a v súlade so zákonom 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.“) uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení:  

  

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej len „mestská 

časť“) prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo dospelý stravník príspevkom, 

ktorého výšku určuje mestská časť ako zriaďovateľ týmto všeobecne záväzným nariadením 

(ďalej len „nariadenie“). 

 

(2) Účelom tohto nariadenia je určenie výšky príspevku v jednotlivých druhoch škôl 

a školských zariadení a zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti a stanovenie ďalších postupov a podmienok pre jeho úhradu. 

 

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

kluby detí pri základných školách a školskými jedálňami školské jedálne pri materských 

a základných školách a spojenej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. 

 

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

jedálňach v zmysle tohto nariadenia zverejní riaditeľ príslušnej materskej školy, základnej 

školy alebo spojenej školy obvyklým spôsobom a mestská časť na svojom webovom sídle.  
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§ 2 

Materská škola 

 

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

výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 60,- eur.  

  

(2) Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa 

príspevok uhrádza, bezhotovostne alebo vkladom na bankový účet určený mestskou časťou.  

 

(3) Príspevok podľa § 2 ods. 1 tohto nariadenia sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených 

zákonom1.  

 

(4) Príspevok podľa § 2 ods. 1 tohto nariadenia sa neuhrádza za dieťa,  

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich dní z dôvodu choroby a iných zdravotných alebo rodinných dôvodov 

na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, 

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných školských prázdnin (mesiac 

júl, august). 

 

(5) Príspevok podľa § 2 ods. 1 tohto nariadenia možno znížiť v prípade súrodencov žijúcich 

v jednej domácnosti, ak o to zákonný zástupca písomne požiada riaditeľa materskej školy: 

a) o 50 % v prípade druhého súrodenca, pričom tento súrodenec navštevuje tú istú 

materskú školu, 

b) o 100% v prípade tretieho súrodenca, pričom ostatní dvaja súrodenci navštevujú tú 

istú materskú školu. 

Do počtu súrodencov sa započítavajú len súrodenci, ktorí neplnia povinné predprimárne 

vzdelávanie. 

 

§ 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 35,- eur.  

 

(2) Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa 

príspevok uhrádza, bezhotovostne alebo vkladom na bankový účet určený školou. 

 

(3) Príspevok podľa § 3 ods. 1 tohto nariadenia sa neuhrádza za dieťa v prípadoch 

stanovených zákonom2. 

 

(4) Príspevok podľa § 3 ods. 1 tohto nariadenia môže riaditeľ školy v prípade súrodencov  

žijúcich v jednej domácnosti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka 

rozhodnutím znížiť 

a) o 50% v prípade druhého súrodenca, pričom tento súrodenec navštevuje ten istý 

školský klub detí, 

b) o 100% v prípade tretieho súrodenca, pričom ostatní dvaja súrodenci navštevujú ten 

istý školský klub detí.    

 

 
1 ) § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. 
2) § 114 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z 
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§ 4 

Školská jedáleň 

 

(1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je mestská časť, 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. Uvedené príspevky uhrádza aj zamestnanec školy alebo školského zariadenia 

a iné dospelé fyzické osoby stravujúce sa v školskej jedálni. 

 

(2) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

vo výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 

v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v rozsahu finančných pásiem ustanovených 

a zverejnených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

(ďalej len „ministerstvo“) na svojom webovom sídle3. Zariadenia školského stravovania 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú v 4. finančnom pásme. [Príloha č. 1 tohto 

nariadenia].  

 

(3) Ak sa v školskej jedálni pripravujú diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa 

posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa 

materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie, zákonný zástupca uhrádza 

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín na jedno 

jedlo podľa 4. finančného pásma B. [Príloha č. 2 tohto nariadenia]. 

 

(4) Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza, okrem príspevku vo výške nákladov na 

nákup potravín, aj čiastočný príspevok na režijné náklady, a to vo výške 10 EUR/mesiac. 

Zákonný zástupca žiaka základnej školy a strednej školy uhrádza, okrem príspevku vo 

výške nákladov na nákup potravín, čiastočný príspevok na režijné náklady vo výške 15 

EUR/mesiac. Režijný príspevok je nevratný. Režijný príspevok sa uhrádza za každé 

dieťa/žiaka, ktorý odobral v mesiaci aspoň jeden obed. 

 

(5) Výroba jedál a nápojov pre zamestnancov škôl alebo školských zariadení a iné dospelé 

fyzické osoby sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov od 15 do 18/19 rokov4 

podľa finančného pásma B pričom: 

 

a) zamestnanec školy alebo školského zariadenia uhrádza príspevok na úhradu nákladov 

vo výške nákladov na nákup potravín podľa Prílohy č. 1 ods. 4 tohto nariadenia 

a príspevok na režijné náklady tak ako je určený v Prílohe č. 3 tohto nariadenia. Úhrada 

sa realizuje v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce5. Príspevok na režijné náklady 

neuhrádzajú zamestnanci materských škôl a školských jedální pri materských školách, 

ktorých zriaďovateľom je mestská časť.  

 

b)  iná dospelá fyzická osoba – cudzí stravník, uhrádza príspevok na úhradu nákladov vo 

výške nákladov na nákup potravín podľa Prílohy č. 1 ods. 4 tohto nariadenia a príspevok 

na režijné náklady tak, ako je určený v Prílohe č. 3 tohto nariadenia.  

 

 
3) § 140 ods. 13 zákona č. 245/2008 Z.z.. 
4) § 3 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského 

stravovania v znení neskorších predpisov. 
5) Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. 
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(6) Príspevok na režijné náklady vo výške 7 EUR/mesiac uhrádza zákonný zástupca za dieťa 

alebo žiaka, u ktorého podľa posúdenia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti 

a dorast alebo lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore zdravotný stav 

vyžaduje osobitné stravovanie a je mu umožnená donáška jedla do školskej jedálne 

v súlade s § 8 ods. 3 písm. b) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 

527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež v znení 

neskorších predpisov. 

 

(7) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, zamestnanci škôl alebo školských zariadení a iné 

dospelé fyzické osoby príspevok na nákup potravín a príspevok na režijné náklady 

uhrádzajú mesačne najneskôr do 25. dňa mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa 

stravovanie má poskytnúť a to  bezhotovostne alebo vkladom na bankový účet určený 

mestskou časťou, alebo školou. Vyúčtovanie platieb za príslušný školský rok bude 

uskutočnené do 15. septembra nasledujúceho školského roka. 

 

(8) Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania bude znížená 

o dotáciu poskytnutú podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z.z.6. 

 

(9) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na režijné náklady podľa § 4 ods. 2 až 

4 a 6 tohto nariadenia sa neuhrádza v prípadoch stanovených zákonom7. 

 

 

§ 5 

Osobitné ustanovenia 

 

(1) Za obdobie, v ktorom je prerušené vyučovanie školy, prevádzka školského zariadenia 

alebo školskej jedálne počas celého kalendárneho mesiaca z dôvodu prijatia preventívnych 

opatrení proti šíreniu pandémie, alebo z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s pandémiou, sa výška mesačného 

príspevku podľa § 2, 3 a 4 tohto nariadenia neuhrádza.  

 

(2) Za obdobie, v ktorom je prerušené vyučovanie školy alebo prevádzka školského zariadenia 

z dôvodu prijatia preventívnych opatrení proti šíreniu pandémie, alebo z dôvodu 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti 

s pandémiou na viac ako polovicu pracovných dní kalendárneho mesiaca, je výška 

príspevkov v danom mesiaci podľa § 2 ods. 1 a § 3 ods. 1 tohto nariadenia znížená o 50%. 

Takto určenú výšku príspevkov podľa predchádzajúcej vety za daný mesiac zverejní 

príslušný riaditeľ školy alebo školského zariadenia na webovom sídle školy alebo 

školského zariadenia. 

 

§ 6 

Zrušovacie ustanovenie 

 

(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 4/2021 

zo dňa 28. septembra 2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú hradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves.  

 

 
6) § 142a zákona č. 245/2008 Z.z. 
7) § 140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z.z. 
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§ 6  

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2023. 

 

 

 

    Dana Čahojová v.r.  

           starostka
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Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  ...../2023  

 

Určenie výšky príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov finančného pásma v zariadení školského stravovania   

 

1) Príspevok, ktorý hradí zákonný zástupca na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa 

materskej školy (stravníci od 2 do 6 rokov), je spolu 2,30  EUR (štvrté pásmo 

z finančných pásiem A stanovených ministerstvom) a zahŕňa nasledovné: 

a) desiata v sume  0,55 EUR 

b) obed v sume  1,30 EUR 

c) olovrant v sume   0,45 EUR. 

 

2) Príspevok, ktorý hradí zákonný zástupca na nákup potravín na jedno jedlo (obed) pre žiaka 

základnej školy v štvrtom pásme z finančných pásiem A stanovených ministerstvom, je: 

a) za obed žiaka stravníka od 6 do 11 rokov v sume 1,90 EUR, 

b) za obed žiaka stravníka od 11 do 15 rokov v sume 2,10 EUR. 

 

3) Príspevok, ktorý hradí zákonný zástupca na nákup potravín na jedno jedlo (obed) pre 

vekovú kategóriu stravníkov od 15 do 19  rokov (štvrté pásmo z finančných pásiem A 

stanovených ministerstvom), je v sume 2,30 EUR. 

 

4) Zamestnanec školy alebo školského zariadenia a iná dospelá fyzická osoba hradí 

príspevok na nákup potravín na jedno jedlo (obed) v štvrtom pásme z finančných pásiem B 

stanovených ministerstvom pre vekovú kategóriu stravníkov od 15 do 19 rokov v sume 2,60 

EUR. 
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Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  ...../2023  

Určenie výšky príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov pre diétne stravovanie finančného pásma B (diétne stravovanie) v zariadení 

školského stravovania   

 

1) Príspevok, ktorý hradí zákonný zástupca  na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa 

materskej školy (stravníci od 2 do 6 rokov), je spolu 2,70  EUR (štvrté pásmo 

z finančných pásiem B stanovených ministerstvom) a zahŕňa nasledovné: 

d) desiata v sume  0,65 EUR 

e) obed v sume  1,50 EUR 

f) olovrant v sume   0,55 EUR. 

 

2) Príspevok, ktorý hradí zákonný zástupca na nákup potravín na jedno jedlo (obed) pre žiaka 

základnej školy v štvrtom pásme z finančných pásiem B stanovených ministerstvom, je: 

c) za obed žiaka stravníka od 6 do 11 rokov v sume 2,20 EUR, 

d) za obed žiaka stravníka od 11 do 15 rokov v sume 2,40 EUR. 

 

3) Príspevok, ktorý hradí zákonný zástupca na nákup potravín na jedno jedlo (obed) pre 

vekovú kategóriu stravníkov od 15 do 19  rokov (štvrté pásmo z finančných pásiem B 

stanovených ministerstvom), je v sume 2,60 EUR. 
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Príloha č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  ...../2023  

 

Určenie výšky príspevku na režijné náklady pre zamestnancov škôl alebo školských 

zariadení a iné dospelé fyzické osoby v jednotlivých školských jedálňach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

 

Výška príspevku na režijné náklady pre zamestnancov škôl alebo  školských zariadení a iné  

dospelé  fyzické osoby v školskej jedálni je:  

a) pri Spojenej škole Tilgnerova 14 je 2 EUR/obed, 

b) pri Základnej škole Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62 je 2,25 EUR/obed, 

c) pri Základnej škole Karloveská 61 je 2,10  EUR/obed, 

d) pri materských školách je 2,10 EUR/obed. 

 

. 
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Vyhodnotenie pripomienok 

 

 

Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu (ŠKŠ) zo dňa 23.01.2023 

Komisia ŠKŠ ...  

 

Prít.:     Za:        Proti :                Zdržal sa:  

Berie sa na vedomie. 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 26.01.2023 

Finančná komisia ...  

 

Prít. :                  Za :                       Proti:                    Zdržal sa:  

Berie sa na vedomie. 

Stanovisko komisie legislatívno-právnej (LP) zo dňa 24.01.2023 

Komisia LP ... 

 

Prít. :                  Za :                       Proti:                    Zdržal sa: 

 

 

Stanovisko Miestnej rady zo dňa 31.01.2023 

Miestna rada MČ Bratislava-Karlova Ves... 

 

Hlasovanie -  prítomní:    za:   proti:   zdržal sa:  

Berie sa na vedomie. 

Pripomienky od občanov 

Žiadne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


