
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
mestskej časti Bratislava – Ružinov  

č. 5/2011  
Ú P L N É    Z N E N I E  

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 3/2008, ktorým sa 
určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách, materských 
školách  
a zariadeniach školského stravovania zákonným zástupcom dieťaťa alebo žiaka, ako vyplýva  
zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – 
Ružinov č. 1/2011 a  všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Ružinov  
č. 4/2011.  
 
___________________________________________________________________________  
 

Starosta  
mestskej časti Bratislava – Ružinov  

 
vyhlasuje  

 
úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 3/2008, 
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách, 
materských školách a zariadeniach školského stravovania zákonným zástupcom dieťaťa  
alebo žiaka, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným  
nariadením mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 1/2011 a  všeobecne záväzným nariadením 
mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 4/2011.  
 

Všeobecne záväzné nariadenie  
mestskej časti Bratislava – Ružinov  

č.5/2011  
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách,  
materských školách a zariadeniach školského stravovania zákonným zástupcom dieťaťa  

alebo žiaka  
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov podľa § 6 ods. 1 zákona 
Slovenskej národnej rady  č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
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 a § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 140 ods. 9 
zákona č.245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje :  

§  1  
Úvodné ustanovenie  

 
Týmto všeobecne záväzným  nariadením sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v základných školách, materských školách a zariadeniach školského stravovania  



zákonným zástupcom dieťaťa alebo žiaka ( ďalej len „nariadenie“ ),  ktorých zriaďovateľom 
je mestská časť Bratislava – Ružinov.  

§  2  
Škola a školské zariadenie  

 
Zákonný zástupca  dieťaťa alebo žiaka  prispieva na čiastočnú úhradu nákladov v škole a 
školskom zariadení :  
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,  
b) za pobyt  žiaka v školskom klube detí,  
c) za  poskytovanie  stravy  v školskej jedálni.  

Materská škola  
 

§  3  
Výška príspevku  

 
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 
výdavkov  
     materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 15 % sumy životného minima pre jedno  
     nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu 1).    
(2) Výšku príspevku upraví riaditeľ materskej školy  vždy v nadväznosti na zmenu sumy 
životného  
     minima na jedno nezaopatrené dieťa ustanovenej opatrením Ministerstva práce, sociálnych 
vecí  
     a rodiny Slovenskej republiky v Zbierke zákonov.  
(3) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho  
     mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.  

§  4  
Oslobodenie od uhrádzania príspevku  

 
Príspevok materskej škole neuhrádza zákonný zástupca za dieťa, ak :  
a)   má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,  
b)  zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je  
     poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, podľa      
     osobitného predpisu 2)  
c)  je dieťa  umiestnené v materskej škole  na základe rozhodnutia súdu,  
d)  má dieťa  prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe 
nasledujúcich  
     kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov hodnoverne 
preukázateľným  
     spôsobom,  
e)  dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená  
     prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo z iných závažných dôvodov;  
     v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca dieťaťa iba pomernú časť určeného 
príspevku.  

 
 
 

Školský klub detí  



§  5  

 
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených osťou školského klubu detí pri základnej 
škole   
   zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou  15 % sumy životného  

ku  príspevku upraví riaditeľ základnej školy  vždy po zmene sumy životného minima 

 sociálnych vecí a 

lovenskej republiky o úprave súm životného minima.  

za  

§  6  
spevku  

 
Riaditeľ školy, ktorej je školský klub detí súč , rozhodne o znížení alebo odpustení 
príspevku na čiastočnú úhr etí, ak zákonný zástupca 

redloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v 

á jedáleň  
 
(1) Školská jedáleň pri základnej škole a školská jedáleň pri materskej škole poskytuje 
stravovanie  
   deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške  

a  

   sa ustanovuje takto:  

z toho desiata  v sume 0,26 €, obed v sume 0,64 €, olovrant v sume 0,22 €  
v sume 0,28 €, obed v sume 0,68 €, olovrant v sume 0,23 €  

ýške  

obed v sume 0,88 €  

Výška príspevku  

 s činn

  
     minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu 1).  
(2) Výš
na  
     jedno nezaopatrené dieťa  ustanovenej opatrením Ministerstva práce,
rodiny  
     S
(3) Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý 
predchád
     kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.  

Oslobodenie od uhrádzania prí

asťou
adu nákladov za pobyt v školskom klube d

p
hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 1)   

§  7  
Školsk

  
     nákladov na nákup potravín podľa jednotlivých  vekových kategórií stravníkov v 
nadväznosti n
     odporúčané výživové dávky3) v rozsahu ustanovených finančných pásiem zverejnených  
     Ministerstvom školstva Slovenskej republiky na svojej internetovej stránke.  
 
(2) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa  v materskej škole vo výške nákladov na nákup 
potravín  
  
a) 1,05 €, z toho desiata  v sume 0,24 €, obed v sume 0,60 €, olovrant v sume 0,21 €  
b) 1,12 €, 
c) 1,19 €, z toho desiata  
d) 1,27 €, z toho desiata  v sume 0,30 €, obed v sume 0,72 €, olovrant v sume 0,25 €  
e) 1,34 €, z toho desiata  v sume 0,32 €, obed v sume 0,76 €, olovrant v sume 0,26 €  
   
(3) Príspevok zákonného zástupcu žiaka vo veku 6 – 11 rokov   v základnej škole  vo v
     nákladov na nákup potravín sa ustanovuje takto:  
a) 
b) obed v sume 0,95 €  
c) obed v sume 1,01 €  
d) obed v sume 1,09 €  
e) obed v sume 1,16 €  



   
(4) Príspevok zákonného
     nákladov na nákup p
a) 
b) obed v sume 1,01 €  
c) obed v sume 1,09 €  
d) obed v sume 1,16 €  
e) obed v sume 1,22 €  
 
(5)  Príspevok zákonnéh
nákladov na nákup potra
a
b) obed v sume 1,13 €  
c) obed v sume 1,20 €  
d) obed v sume 1,29 €  
e) obed v sume 1,38 €  
 
(6) Príspevok zákonného
nákladov  
  
a) obed v sume 1,13 €  
b) obed v s
c) obed v sume 1,29 €  
d) obed v sume 1,38 €  
e) obed v sume 1,45 €  
 
(7) Príspevok zákonného
potravín pre diétne strav
a
b) 1,34 €, z toho desiata  v sume 0,31 €, obed v sume 0,77 €, olovrant v sume 0,26 €  
c) 1,44 €, z toho desiata  v sume 0,34 €, obed v sume 0,82 €, olovrant v sum
d) 1,52 €, z toho desiata  v sume 0,36 €, obed v sume 0,86 €, olovrant v sume 0,30 €  
e) 1,60 €, z toho desiata  v sume 0,38 €, obed v sume 0,91 €, olovrant v sume 0,31 €  
 
(8) Príspevok zákonného zástupcu žiaka vo veku 6 –11 rokov v základnej škole vo výš
nákladov na nákup potravín pre diétne stravovanie sa ustanovuje takto:  
a
b) obed v sume 1,14 €  
c) obed v sume 1,21 €  
d) obed v sume 1,31 €  
e) obed v sume 1,39 €  
 
(9) Príspevok zákonného
nákladov na nákup potra
a
b) obed v sume 1,21 €  
c) obed v sume 1,31 €  
d) obed v sume 1,39 €  
e) obed v sume 1,46 €  
 

 zástupcu žiaka vo veku  11 – 15  rokov   v základnej škole  vo výške  
otravín sa ustanovuje takto:  

obed v sume 0,95 €  

o zástupcu žiaka športovej triedy vo veku 6 – 11 rokov vo výške 
vín sa ustanovuje takto:  

) obed v sume 1,04 €  

 zástupcu žiaka športovej triedy vo veku 11 –15 rokov vo výške 

   na nákup potravín sa ustanovuje takto:  

ume 1,20 €  

 zástupcu dieťaťa v materskej škole vo výške nákladov na nákup 
ovanie sa ustanovuje takto:  

) 1,26 €, z toho desiata  v sume 0,29 €, obed v sume 0,72 €, olovrant v sume 0,25 €  

e 0,28 €  

ke 

) obed v sume 1,06 €  

 zástupcu žiaka vo veku 11 –15 rokov v základnej škole vo výške 
vín pre diétne stravovanie sa ustanovuje takto:  

) obed v sume 1,14 €  



(10) Výšku príspevku na
školy .  
 
(11) Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategóri
       strav

Zákonníka práce.  
§  8  

 čiastočnú úhradu nákladov na poskytovanie stravy stanoví riaditeľ 

e  
níkov 15-18/19 ročných, v rozpätí od 1,05 €  do 1,33 €.  Úhrada sa realizuje podľa  

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie n .10.2011  
 

g. Dušan Pekár  
                                                                                                                  starosta  

__  

) § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

adobúda účinnosť: 15

 
                                                                                                             In
  
 
 
__________________________________________________________________
 
1

    predpisov),  

 

2) Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

    predpisov  

 

3) § 140 ods. 10 zákona č. 245/ 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých  

    zákonov  

 

 


