Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
číslo 1/2019
zo dňa 25. júna 2019

o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaKarlova 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
a spojenej škole 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.
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§ 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

1

§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.

§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) Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 14. dňa príslušného 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.
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) § 28 ods. 6 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov
) § 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
3
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) § 28 ods. 6 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov
) § 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
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
6
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§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 0,50,- eur za každý obed. Zákonný zástupca žiaka základnej školy a strednej školy
uhrádza režijný príspevok vo výške 0,75,- eur za každý obed.
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.

5) Príspevok na režijné náklady vo výške 0,30,- eur 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 dospelé fyzické osoby) príspevok na nákup potravín a príspevok na režijné
náklady uhrádzajú mesačne vždy do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca a to
bezhotovostne alebo vkladom na bankový účet určený mestskou časťou, alebo školou.
Vyúčtovanie platieb za príslušný školský rok bude uskutočnené najneskôr do 30.6. tohoto
školského roka.
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
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) § 140 ods. 13 zákona č. 245/2008 Z. z.
) § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.
12
§ 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov
13
§ 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách MPSVaR SR č. 544/2010
11
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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
Zákonný zástupca dieťaťa v poslednom ročníku materskej školy uhradí v mesiaci
september 2019 príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup
potravín a príspevok na režijné náklady neznížený o výšku dotácie. Výška dotácie za
mesiac september bude zohľadnená v záverečnom vyúčtovaní v zmysle ods. 6 tohto
paragrafu.
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
Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhradí v mesiaci september 2019 príspevok na
čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné
náklady neznížený o výšku dotácie. Výška dotácie za mesiac september bude zohľadnená
v záverečnom vyúčtovaní v zmysle ods. 6 tohto paragrafu.
9) 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.
10) 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.
11) 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, teda v lehote ktorú si určí vo svojom internom predpise škola alebo školská
jedáleň.

§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.

14

§ 142a zákona č. 245/2008 Z. z.
§ 142a zákona č. 245/2008 Z. z.
16
§ 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z.
15
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§6
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2019

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

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

6

Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2019
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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