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N á v r h   u z n e s e n i a 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
MČ Bratislava-Ružinov 
po prerokovaní materiálu 
 
 
 
 
 
 

A.      s ch v a ľ u j e 
 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2019        
zo dňa ........... 2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov 
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Dôvodová správa. 
 
         Navrhujeme nahradiť doteraz platné všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Ružinov č. 21/2012, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa 
a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách  a platné 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 24/2012, ktorým sa mení 
a dopĺňa  platné všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 21/2012 
novým.  
         Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov reflektuje 
predovšetkým legislatívne zmeny, ktoré dávajú zriaďovateľovi väčšiu voľnosť pri 
stanovovaní uvedených príspevkov. Návrh sleduje cieľ  zvýšenia zdrojov škôl a školských 
jedální predovšetkým pre potreby obnovy ich zastaraného a opotrebovaného materiálno-
technického vybavenia a udržania kvality poskytovanej stravy prostredníctvom úpravy výšky 
príspevkov rodičov. 
         Podľa aktuálnej zákonnej úpravy výšku príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú 
úhradu nákladov na dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí, stravníka školskej 
jedálne a na režijné náklady školskej jedálne pri materských a základných školách určuje 
zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. 

     V súvislosti so schválenou zmenou zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa v materských školách od 
1. januára 2019 znížili poplatky za stravu detí, ktoré majú jeden rok pred povinnou školskou 
dochádzkou o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na zabezpečenie 
obeda a iného jedla vo výške 1,20 € za deň, na ktorom sa dieťa zúčastnilo na výchovno-
vzdelávacom procese a odobralo stravu. Od 1. septembra 2019 bude táto dotácia poskytovaná 
aj žiakom, ktorí navštevujú základnú školu, pričom sa počas dňa zúčastnili vyučovania 
a odobrali obed. 

     Školské jedálne pri základných školách a školské jedálne pri materských školách budú 
od 1. septembra 2019 poskytovať  stravovanie stravníkom na základe zápisného lístka, 
ktorého vzor je uvedený zvlášť pre materské školy a zvlášť pre základné školy v prílohe č. 1. 
Zákonní zástupcovia svojím podpisom odsúhlasia  organizáciu režimu a podmienky 
stravovania v danom stravovacom zariadení.  
         Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s platnosťou od 1. 
septembra 2019 schválilo a vydalo nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo 
podľa vekových kategórií stravníkov. Z dôvodu neustáleho zvyšovania cien potravín 
navrhujeme, aby bola od 1. septembra 2019 stanovená nová výška poplatku na nákup potravín 
na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v 3. finančnom pásme. Na základe 
informácií vedúcich školských jedální súčasný finančný limit na nákup potravín je 
nepostačujúci a najmä školským jedálňam pri materských školách nedovoľuje plniť všetky 
odporúčané kritériá zdravej výživy. Rovnako navrhujeme 3. finančné pásmo aj pre diétne 
stravovanie z dôvodu vysokých cien špeciálnych potravín potrebných na prípravu diétneho 
stravovania ako aj pre stravovanie športovcov. Porovnanie platných finančných pásiem 
a finančných pásiem platných od 1. septembra 2019 je v prílohe č. 2.    
         Rozdiel medzi výškou príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov pre deti materských 
škôl, ktoré majú jeden rok pred povinnou školskou dochádzkou a žiakov základných škôl 
podľa finančných pásiem a dotáciou 1,20 € za deň uhrádza mestská časť Bratislava-Ružinov 
ako zriaďovateľ škôl (príloha č. 3).  Pre mestskú časť to bude v číselnom vyjadrení znamenať 
vynaloženie finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti na obdobie roku 2019 v 
celkovej sume cca 60 000 € a na rok 2020 to bude predstavovať sumu cca 100 000 €.   
        Z dôvodu nárastu nákladov súvisiacich s prípravou a výdajom stravy a prevádzkou  
školskej kuchyne je potrebné upraviť aj výšku príspevkov na čiastočnú úhradu  režijných 
nákladov na paušálnu sumu 13 €/mesiac pre všetky vekové kategórie stravníkov.  V prípade, 
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že rodič dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy neuhradí dlžnú čiastku za 
neodhlásenú stravu  alebo za neodobratú stravu žiakom v dňoch, keď sa zúčastnil vyučovania, 
sa výška príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov zvýši na 20 €/mesiac od mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikol tento dlh. 
               
            Navrhujeme účinnosť všeobecne záväzného nariadenia od 1. septembra 2019. 
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Návrh 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA  
mestskej časti Bratislava-Ružinov 

              
č. ......./ 2019 

zo dňa ........... 2019 
 

ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a v školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov  

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov podľa § 15 odseku 2 
písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov, § 6 odseku 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov, § 28 odseku 5, § 114 odseku 6 a § 140 odseku 10 zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo: 
                                       

§  1 
Úvodné ustanovenie 

 
Týmto všeobecne záväzným  nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa určuje: 

- výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 
v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov 
(ďalej len „materská škola“), 

- výška príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 
v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov 
(ďalej len „školský klub detí“), 

- výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výška príspevku na režijné náklady 
v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov 
(ďalej len „školské jedálne“) a podmienky úhrady.  

Materská škola 
 

§  2 
Výška príspevku 

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

nákladov v materskej škole mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 25 % zo sumy 
životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu1. 

 
(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 desiateho dňa príslušného 
kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa        
príspevok uhrádza. 

                                                 
1 § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších          
     predpisov 
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§  3 

Oslobodenie od uhrádzania príspevku  
 

(1) 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 predpisu2, 
c) je dieťa  umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu. 

 
(2) Ak dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola      

prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo z iných      
závažných dôvodov, tak v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca dieťaťa iba      
pomernú časť určeného príspevku, a to na základe rozhodnutia zriaďovateľa       materskej 
školy. 

 
(3) Ak má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov, môže 
zriaďovateľ materskej školy rozhodnúť o neuhradení príspevku. 

 
Školský klub detí 

 
§  4  

Výška príspevku  
 

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri základnej 
škole prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 17,5 % zo sumy životného 
minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu3. 

 
(2) Výšku  príspevku upraví riaditeľ základnej školy  vždy po zmene sumy životného minima 

na jedno nezaopatrené dieťa ustanovenej opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 

  
(3) Príspevok sa uhrádza vopred do dvadsiateho dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý 

predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. 
 

§  5 
Zníženie a odpustenie príspevku  

 
     Riaditeľ školy, ktorej je školský klub detí súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo o 
odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube detí, ak 
zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu4.   
 

                                                 
2 zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších     
   predpisov 
3 § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších   
   predpisov 
4 zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších     
   predpisov 
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Školská jedáleň 
 

§ 6 
Výška príspevku na poskytovanie stravy 

 
(1) Školské jedálne pri základných školách a školské jedálne pri materských školách poskytujú 

stravovanie stravníkom na základe zápisného lístka5 za čiastočnú úhradu nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové 
dávky.   
 

(2) Za stravníka na účely tohto nariadenia sa považuje:  
a) dieťa, ktoré navštevuje nižší ako posledný ročník materskej školy pred plnením 

           povinnej školskej dochádzky, 
b) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy pred plnením povinnej 

           školskej dochádzky, 
c)  žiak, ktorý navštevuje základnú školu, 
d) zamestnanec školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

            mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorý je vo vzťahu k materskej škole, 
            k základnej škole alebo vo vzťahu k školskému zariadeniu v pracovnom pomere 
            alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (ďalej len „zamestnanec školy“), 
      e)   cudzí stravník. 

 
(3) Výška príspevkov podľa odsekov 5 a 10 sa určuje podľa platných finančných pásem 

nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov vydaných 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.    

 
(4) Výška príspevkov pre stravníka, ktorým je zamestnanec školy alebo ktorý je cudzím 

stravníkom sa určuje zaradením do vekovej kategórie stravníkov 15-19 ročných vo 
finančných pásmach nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky.  

 
(5) Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach sa určujú v 

nasledovných výškach: 
 
a) pre materské školy: 
   - za dieťa (od 2 do 6 rokov) 0,38 eura /desiata/deň  

   - za dieťa (od 2 do 6 rokov) 0,90 eura / obed /deň  

   - za dieťa (od 2 do 6 rokov) 0,26 eura /olovrant/deň 

   - za dieťa (od 2 do 6 rokov) spolu 1,54 eura /deň  

b) pre základné školy: 

  - za žiaka (od 6 do 11 rokov) 1,21 eura /obed/ deň 

  - za žiaka (od 11 do 15 rokov) 1,30 eura /obed / deň 

 c) pre základné školy s materskou školou platí právna úprava v zmysle písm. a)   

      a písm. b) tohto odseku.  

                                                 
5 § 9 ods. 1  písm. e) vyhlášky ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 zo dňa 14. augusta  
    o zariadení školského stravovania v platnom znení   
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 d) pre materské školy, základné školy a základné školy s materskými školami   

 - za zamestnanca školy 1,41 eura/ obed/deň 

       - za cudzieho stravníka 1,41 eura/obed/deň 

 
(6) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na zabezpečenie obeda a iného 

jedla vo výške 1,20 eura za každý deň patrí tomu dieťaťu, ktoré: 
a)  navštevuje materskú školu rok pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky, 
     pričom sa počas dňa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu, 
b) ako žiak navštevuje základnú školu, pričom sa počas dňa zúčastnilo vyučovania 
     a odobralo stravu.6 
 

(7) Plnú stanovenú sumu nákladov za nákup potravín podľa odseku 5 a odseku 10 uhrádza: 
      a) zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole, ktoré navštevuje nižší ako posledný 
          ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky a nemá nárok na dotáciu na 
          podporu výchovy k stravovacím návykom podľa odseku 5, 
      b) zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu rok pred začatím 
          plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorý neodhlásil  dieťa z odberu stravy 
          najneskôr do 14:00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa  u vedúcej školskej 
          jedálne, 
      c) zákonný zástupca žiaka v základnej škole, ktorý neodhlásil  dieťa z odberu stravy 
          najneskôr do 14:00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa u vedúcej školskej 
          jedálne, 
     d) zákonný zástupca žiaka, ktorý sa zúčastnil vyučovania v základnej škole 
           a neodobral stravu v danom dni.     
 
(8) V prípadoch uvedených v odseku 7 písm. b), písm. c) a písm. d) zákonný zástupca dieťaťa 

alebo žiaka je  povinný uhradiť plnú výšku nákladov na nákup potravín podľa odseku 5 
písm. a), písm. b) a písm. c) alebo odseku 11 písm. a), písm. b) a písm. c) najneskôr do 
jedného mesiaca po ukončení mesiaca, kedy mu táto povinnosť vznikla. 

 
(9) Rozdiel medzi výškou príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov podľa odseku 5 

písm. a), písm. b) a písm. c) a odseku 11 písm. a), písm. b) a písm. c), a dotáciou podľa 
odseku 6 u stravníkov podľa odseku 2 písm. b) a písm. c) uhrádza mestská časť 
Bratislava-Ružinov ako zriaďovateľ.  

  
(10) Diétne stravovanie detí a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára si 

zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, môžu zabezpečovať školské jedálne 
pri materských školách a školské jedálne pri základných školách s uvedením 
manipulácie a vydávania jedál pri dodržaní hygienického režimu.  

 
(11) Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach pre diétne stravovanie a 

pre stravovanie športovcov sa určujú v nasledovných výškach: 
 

a) pre materské školy: 

                                                 
6 § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny   
     Slovenskej republiky v znení zákona č. 375/2018 Z. z.  
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- za dieťa (od 2 do 6 rokov) 0,46 eura /desiata/deň  

- za dieťa (od 2 do 6 rokov) 1,08 eura / obed /deň  

- za dieťa (od 2 do 6 rokov) 0,31 eura /olovrant/deň 

- za dieťa (od 2 do 6 rokov) spolu 1,85 eura /deň  

b) pre základné školy: 

- za žiaka (od 6 do 11 rokov) 1,46 eura /obed/ deň 

- za žiaka (od 11 do 15 rokov) 1,56 eura /obed/ deň 

        c) pre základné školy s materskou školou platí právna úprava v zmysle písm. a) a 

             písm. b) tohto odseku.  

 
(12) V prípade, že zdravotný stav dieťaťa alebo žiaka vyžaduje osobitné stravovanie 

potvrdené ošetrujúcim odborným lekárom a školská jedáleň nezabezpečí diétne 
stravovanie,  dotáciu vo výške 1,20 eura pre stravníkov podľa odseku 2 písm. b) a 
písm. c) poukáže zriaďovateľ na účet zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka za 
dni, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo žiak vyučovania      
mesačne pozadu7. 

 
(13) Náklady na nákup potravín podľa odsekov 5 a 11 uhrádza za stravníkov podľa 

odseku 2 písm. a) zákonný zástupca vopred do dvadsiatehopiateho dňa príslušného 
kalendárneho mesiaca na nasledujúci mesiac bezhotovostným prevodom alebo 
poukážkou na účet príslušnej materskej školy alebo základnej školy alebo základnej 
školy s materskou školou. 

 
(14) Úhrada výroby jedál a nápojov pre stravníkov podľa odseku 2 písm. d) (zamestnanci 

škôl) je stanovená vo výške podľa odseku 5 písm. d), pričom sa realizuje podľa  
§ 152 ods. 3 Zákonníka práce. 

 
(15) Úhrada výroby jedál a nápojov pre stravníkov podľa odseku 2 písm. e) tohto 

(cudzí stravníci) je stanovená vo výške podľa odseku 5 písm. d). 
 
(16) Zriaďovateľ materskej školy alebo základnej školy s materskou školou, ktorej je 

školská jedáleň súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo o odpustení príspevkov 
na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach podľa odsekov 5 a 11, ak 
zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu8. 

 
§  7  

Výška príspevku na režijné náklady 
 
(1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza paušálny príspevok na režijné náklady 
      v nasledovných výškach: 

a) vo výške 13,00 eur mesačne na dieťa alebo žiaka za predchádzajúci kalendárny mesiac 
najneskôr do dvadsiatehopiateho dňa príslušného kalendárneho mesiaca, 

                                                 
7 § 4 ods. 6 zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej    
republiky v znení zákona č. 375/2018 Z. z. 
8  zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších    
predpisov. 
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b) vo výške 20,00 eur mesačne na dieťa alebo žiaka ak v niektorom spomedzi prípadov 
podľa § 6 odseku 7 písm. b), písm. c) a písm. d) neuhradil príspevky na čiastočnú 
úhradu nákladov na nákup potravín podľa odsekov 5 a 11 najmenej za jeden deň 
predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do jedného mesiaca po ukončení 
mesiaca, kedy mu táto povinnosť vznikla.  
Tento paušálny príspevok sa bude zákonnému zástupcovi účtovať od nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca, ktorý predchádzal splatnosti úhrady nákladov za nákup 
potravín, pričom zákonný zástupca ho bude uhrádzať do vyrovnania záväzku, ktorý 
mu vznikol. 

 
(1) Výšku režijných nákladov podľa odseku 1 písm. a) a písm. b) uhrádza zákonný zástupca 

dieťaťa alebo žiaka a zamestnanec školy spolu s úhradou na nákup  potravín vopred do 
dvadsiatehopiateho dňa príslušného kalendárneho mesiaca na nasledujúci mesiac. 

  
(3) Zriaďovateľ materskej školy, základnej školy alebo základnej školy s materskou školou, 

ktorej je školská jedáleň súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo o odpustení 
príspevkov na režijné náklady podľa odseku 1 písm. a) a písm. b), ak zákonný zástupca 
predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu9. 

 
(4) Stravník podľa § 6 odseku 2 písm. d) (zamestnanec školy) prispieva na režijné 
       náklady podľa odseku 1 písmena a). Úhrada sa realizuje podľa § 152 odseku 3 
       Zákonníka práce. 
 
(5) Cudzí stravníci podľa § 6 odseku 2 písm. e) prispievajú na režijné náklady podľa 

odseku 1 písmena a).  
 
(6) Uhradený príspevok na režijné náklady za neodobraté jedlo stravníkmi podľa  

§ 6 odseku 2 písm. a) až d) sa nevráti. Uhradený príspevok na režijné náklady sa 
zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka vráti len v prípade, keď školská jedáleň 
z dôvodov nepredvídateľných okolností nebola v prevádzke. 

                                                                        
         § 8 

Použitie príjmov z príspevkov 
 

Príjmy z príspevkov uhradených podľa tohto nariadenia budú v plnej výške zahrnuté do 
rozpočtu materských škôl, základných škôl a základných škôl s materskými školami a budú 
školám poskytnuté zriaďovateľom mesačne v rámci dotácie na bežné výdavky. 
 

§ 9 
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušujú sa:  
- všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 21/2012 z 26. júna 

2012, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na 
čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách , 

- všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 24/2012 zo dňa 
11. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

                                                 
9 zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších    
predpisov. 
 



 

11 
 

časti Bratislava-Ružinov č. 21/2012 zo dňa 26. júna 2012, ktorým sa určuje výška 
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných 
školách  a materských školách.  

 
§ 10 

Účinnosť 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2019. 
 
 
 
 
 

Ing. Martin Chren 
starosta 
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                                                                                                                                     Príloha č.1 
 

Zápisný lístok stravníka 
 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v zariadení školského stravovania 
(ďalej len ŠJ): 
Školská jedáleň pri MŠ ul......................č....v.........................od dňa................ na šk. rok........ 

Meno a priezvisko stravníka/dieťaťa...............................................................Trieda................. 
Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):...................................................................... 
Číslo/telefónu:..................................mailová adresa..................... ............................................   
Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):.......................................................................... 
Číslo/telefónu:..................................mailová adresa ................................................................. 
 
Spôsob úhrady príspevku na stravovanie: 
Príspevok  za stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25. 
dňa v mesiaci, formou: 
* trvalý príkaz        * internetbanking               * vklad na účet          * poštová poukážka  
* nevhodné preškrtnúť 
Pri úhrade je potrebné do správy adresáta uviesť meno a priezvisko stravníka a správny 
variabilný symbol. Pri úhrade príspevku na stravovanie poštovou poukážkou je potrebné 
ústrižok o zaplatení odovzdať do kancelárie ŠJ najneskôr do 30. dňa v predchádzajúcom 
mesiaci, aby bolo možné poskytnúť stravu od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci.  
V prípade neskorého odovzdania ústrižku bude stravníkovi poskytnutá strava až 
od nasledujúceho dňa po dni, kedy bol ústrižok doručený do ŠJ.  
 
Číslo účtu zákonného zástupcu,   z ktorého sa bude uhrádzať príspevok za stravovanie a na 
ktorý bude vrátený preplatok príspevku za stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa 
po ukončení školského roka: 
IBAN ........................................................ 
 
Príspevok na stravovanie v ŠJ pri MŠ / desiata, obed, olovrant)                                              
Klasický stravník                     1,54   €                 ( dotácia   1,20          (  0,34 hradí MČ )                        
Stravník s diétou                      1,85   €                 ( dotácia   1,20 )        ( 0,65 hradí  MČ )                        
 
Podmienky organizácie režimu stravovania : 
Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 
hod. v predchádzajúci pracovný deň. 
Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie  nie 
je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.  
V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára, v takomto 
prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo. Ďalšie dni 
neprítomnosti na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole je potrebné dieťa odhlásiť 
zo stravovania. 
 
Možnosti odhlasovania zo stravovania:  
- on-line na web-stránke školy: ................................ 
- telefonicky na tel. č.:  +421 .................................... 
- mailom na adrese............................@..................... 
- osobne v ŠJ pri MŠ .................................................. 
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Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR má dieťa nárok na stravu 
za poplatok znížený o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 
1,20 €  iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu  v materskej škole 
a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je 
povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v MŠ, dieťa 
zo stravy včas odhlásiť alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č...........zo dňa 
...................určuje  v  súlade s  § 140 ods. 10   zákona  č. 245/2008  Z.z. výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov výšku 
príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v paušálnej sume 13 €/mesiac, ktorú 
uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.   
V prípade, že rodič dieťaťa materskej školy neuhradí dlžnú čiastku príspevkov na 
stravovanie za neodhlásené dni , úhrada režijných nákladov sa zvýši  na 20 €/mesiac. 
 
Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa : 
Svojim podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému ŠJ pri MŠ 
.......................... so spracovaním osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným   
 zástupcom  a to v informačnom systéme ,, Stravné “, pre účel poskytnutia stravovania 
v rozsahu : 

-   meno a priezvisko stravníka  
-   meno, priezvisko zákonného zástupcu, telefonický a mailový kontakt, 
.   číslo účtu zákonného zástupcu dieťaťa, 

      -   lekárske potvrdenie o diagnóze, ktorá vyžaduje osobitné stravovanie. 
 Som si vedomý, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.   
 
Svojim podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky 
organizácie režimu stravovania.  
 
 
Žiadame Vás o vrátenie jedného vyplneného a podpísaného stravného lístka do 
...............................  . 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa  ...........................2019 
 
                                                                         
 
                                                                                       –––––––––––––––––––––––––––––- 
                                                                                      Podpis zákonného zástupcu dieťaťa   
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Príloha č.1 
 

                                 Zápisný lístok stravníka  
 

Záväzné prihlasujem svojho žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania  
( ďalej len ŠJ). 
Školská jedáleň pri ZŠ ul......................č....v...........................od dňa................ na šk. rok....... 

Meno a priezvisko stravníka/žiaka:........................................................... .. Trieda .................. 
Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):...................................................................... 
Číslo/telefónu:......................mailová adresa :............................................................................ 
Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):.......................................................................... 
Číslo/telefónu:........................mailová adresa : ......................................................................... 
 
Spôsob úhrady príspevku na stravovanie: 
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa 
v mesiaci formou: 
* trvalý príkaz        * internetbanking               * vklad na účet          * poštová poukážka  
* nevhodné preškrtnúť 
Pri úhrade je potrebné do správy adresáta uviesť meno a priezvisko žiaka a správny variabilný 
symbol. Pri úhrade príspevku na stravovanie poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o 
zaplatení odovzdať do kancelárie ŠJ najneskôr do 30. dňa v predchádzajúcom mesiaci, 
aby bolo možné stravu poskytnúť od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci.  
V prípade neskorého odovzdania ústrižku bude stravníkovi poskytnutá strava až 
od nasledujúceho dňa po dni, kedy bol ústrižok doručený do ŠJ.  
 
Číslo účtu zákonného zástupcu, z ktorého sa bude uhrádzať príspevok na stravovanie alebo 
na ktorý bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie  zákonnému  zástupcovi žiaka  
po ukončení školského roka. 
IBAN ........................................................................... 
. 
Príspevok na stravovanie v ŠJ pri ZŠ :  
Stravník - žiak  ZŠ I. stupeň - obed: 
Klasický stravník                          1,21  €          ( dotácia 1,20)          0,01   hradí  MČ      
Stravník s diétou                           1,46   €         (  dotácia 1,20)          0,26   hradí  MČ          
Stravník - žiak šport. triedy           1,46  €          ( dotácia  1,20)          0,26  hradí  MČ 
 
Stravník - žiak ZŠ II. stupeň - obed: 
Klasický stravník                           1,30  €          ( dotácia  1,20)         0,10  hradí  MČ  
Stravník s diétou                            1,56  €          ( dotácia  1,20)         0,36  hradí  MČ   
Stravník - žiak šport. triedy           1,56 €          ( dotácia   1,20)         0,36  hradí  MČ 
 
Podmienky organizácie režimu stravovania. 
Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 
hod. v predchádzajúci pracovný deň. 
Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie nie 
je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. 
V prvý deň choroby žiaka je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára, ale v takomto 
prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je 
uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov. Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na 
vyučovaní v škole je potrebné žiaka zo stravovania včas odhlásiť.   
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Možnosti odhlasovania zo stravovania:  
- on-line na web-stránke školy: ................................ 
- telefonicky na tel. č.:  +421 .................................... 
- mailom na adrese............................@..................... 
- osobne v ŠJ pri ZŠ ................................................. 
 
Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR má žiak ZŠ nárok na 
stravu za poplatok znížený o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka vo 
výške 1,20 € iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej škole a odobral stravu. 
Na základe uvedeného zákonný zástupca žiaka  berie na vedomie, že je povinný v prípade 
neúčasti žiaka na vyučovaní svoje dieťa zo stravy odhlásiť a v prípade, že sa žiak 
zúčastní na vyučovaní  a neodoberie stravu, zákonný zástupca uhrádza plnú výšku  
príspevku na stravovanie za jedlo v danom dni. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Ružinov č. .....  zo dňa ............ 
určuje v súlade s § 140 ods. 10 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) 
v znení neskorších predpisov výšku príspevku na čiastočnú úhradu režijných  nákladov 
v paušálnej sume 13 €/mesiac,  ktorú uhrádza zákonný zástupca žiaka. 
V prípade, že zákonný zástupca žiaka neuhradí dlžnú čiastku príspevkov na stravovanie 
za neodhlásenú alebo neodobratú stravu  v dňoch, keď sa žiak zúčastnil vyučovania, 
výška príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa zvýši na 20 €/mesiac. 
 
Evidencia odberu stravy je na základe čipu/karty. Stravník je povinný zakúpiť si čip/kartu 
v ŠJ pri ZŠ.  
 
Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa 
Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému–ŠJ pri ZŠ 
.........................so spracovaním osobných údajov žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, 
a to v informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: 
-   meno a priezvisko stravníka  
-   meno, priezvisko zákonného zástupcu, telefonický  a mailový kontakt, 
-   číslo účtu zákonného zástupcu  žiaka,  
-   lekárske potvrdenie o diagnóze, ktorá vyžaduje osobitné stravovanie. 
Som  si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.  
 
Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené 
podmienky organizácie režimu stravovania. 
 
 
Žiadame Vás o vrátenie jedného vyplneného a podpísaného stravného lístka do 
...............................  . 
 
 
V Bratislave, ..........................2019                             
 
                                                                                        ––––––––––––––––––––––––––––––-                                                                                                                                                         
                                                                                          Podpis zákonného zástupcu žiaka                
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       Príloha č.2 
 
Porovnanie platných finančných pásiem a finančných pásiem platných od 1.9.2019  
 
Tabuľka A Stravníci MŠ    
 

MŠ Súčasnosť    Návrh    
2-6 rokov desiata obed olovrant spolu desiata obed olovrant spolu 
1.pásmo 0,24 0,60 0,21 1,05 0,34 0,80 0,23 1,37 
2.pásmo 0,26 0,64 0,22 1,12 0,36 0,85 0,24 1,45 
3.pásmo 0,28 0,68 0,23 1,19 0,38 0,90 0,26 1,54 
4.pásmo 0,30 0,72 0,25 1,27     
5.pásmo 0,32 0,76 0,26 1,34     

 
Poznámka: Podľa VZN č. 21/2012 je platné pre stravníkov MŠ 5. finančné pásmo.  
 
Tabuľka B Stravníci MŠ –diétne stravovanie  
 

MŠ Súčasnosť    Návrh    
2-6 rokov desiata obed olovrant spolu desiata obed olovrant spolu 
1.pásmo 0,29 0,72 0,25 1,26 0,41 0,96 0,27 1,64 
2.pásmo 0,31 0,77 0,26 1,34 0,44 1,02 0,29 1,75 
3.pásmo 0,34 0,82 0,28 1,43 0,46 1,08 0,31 1,85 
4.pásmo 0,36 0,86 0,30 1,52     
5.pásmo 0,38 0,91 0,31 1,61     

 
Tabuľka C Stravníci ZŠ- I.stupeň 
 

ZŠ Súčasnosť Návrh Súčasnosť   Návrh 
6-11 rokov obed obed Obed-diéta Obed-šport Obed-diéta+šport 
1.pásmo 0,88 1,08 1,06 1,04 1,30 
2.pásmo 0,95 1,15 1,14 1,13 1,38 
3.pásmo 1,01 1,21 1,21 1,20 1,46 
4.pásmo 1,09  1,31 1,29  
5.pásmo 1,16  1,39 1,38  

 
Poznámka: Podľa VZN č. 21/2012 je platné pre stravníkov ZŠ 4. finančné pásmo. 
 
Tabuľka D Stravníci ZŠ – II.stupeň 
 

ZŠ Súčasnosť Návrh Súčasnosť   Návrh 
11-15 rokov obed obed Obed-diéta Obed-šport Obed-diéta+šport 
1.pásmo 0,95 1,16 1,14 1,13 1,39 
2.pásmo 1,01 1,23 1,21 1,20 1,48 
3.pásmo 1,09 1,30 1,31 1,29 1,56 
4.pásmo 1,16  1,39 1,38  
5.pásmo 1,22  1,46 1,45  
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Tabuľka E Zamestnanci, cudzí stravníci  
 

 Súčasnosť Návrh 
15-18/19 rokov obed obed 
1.pásmo 1,05 1,26 
2.pásmo 1,12 1,33 
3.pásmo 1,19 1,41 
4.pásmo 1,26  
5.pásmo 1,33  
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                                                                                                                                    Príloha č. 3 
 
Navrhované tretie finančné pásmo 
 
 
 
Tabuľka A Stravníci – 3.finančné pásmo s dotáciou na potraviny a s doplatkom  
 

Škola kategórie náklady náklady náklady spolu dotácia doplatok 
  desiata obed olovrant    
MŠ 2-6 ročný 0,38 0,90 0,26 1,54 1,20 0,34 
ZŠ 6-11 ročný  1,21  1,21 1,20 0,01 
 11-15 ročný  1,30  1,30 1,20 0,10 
Zamestnanci 15-18/19 

ročný 
 1,41  1,41   

Cudzí 15-18/19 
ročný 

 1,41  1,41   

 
 
 
 
Tabuľka B Diétne stravovanie a stravovanie športovcov – 3.finančné pásmo s dotáciou na 
potraviny a s doplatkom 
 

Škola kategórie náklady náklady náklady spolu dotácia doplatok 
  desiata obed olovrant    
MŠ 2-6 ročný 0,46 1,08 0,31 1,85 1,20 0,65 
ZŠ 6-11 ročný  1,46  1,46 1,20 0,26 
 11-15 ročný  1,56  1,56 1,20 0,36 
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