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POUČENIE 

 
k návrhu  všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorým sa 

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

 

 

 

       V zmysle ustanovenia § 6 odseku 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť najmenej 
desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu 

nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Miestnom úrade mestskej časti 
Bratislava-Ružinov. 
 

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 

doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. 
 

     Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. 
 

     Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú 
zdôvodnené.  
 

Pripomienky podávajte v termíne do 17. 06. 2020: 

 

- písomnou formou na adresu:                        Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov 

                                                                  odbor školstva, kultúry a športu 

                                                                  Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 

                                                                  tel.: +421 2 48284 161 

                                                                  internet: www.ruzinov.sk 

 

- elektronickou poštou na adresu:             viera.kovacova@ruzinov.sk 

 

- ústne do zápisnice:                                 na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Ružinov, odbor 
                                                                  školstva, kultúry a športu v kancelárii spracovateľa č. 308 

 

 

Spracovateľ: 
Mgr. Viera Kováčová 

 

Vyvesené: 5.6.2020 

 

Zvesené:     



 

 

 

Návrh 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA  
mestskej časti Bratislava-Ružinov 

              

č. ......./ 2020 

zo dňa ........... 2020 

 

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.  

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

     predpisov 



2 

 

(3) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do desiateho dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa        
príspevok uhrádza. 

 

§  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 na žiadosť zákonného zástupcu po súhlase riaditeľa školy 
rozhodnúť o odpustení 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  
 

 

                                                 
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 
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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

.
 
  

 

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  

                                                 
4
 zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších     

   predpisov 
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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   - 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.  

 

 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 

       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
 

 

(6) 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 7.30 hod. pracovného   dňa, v ktorom sa dieťa    nezúčastní výchovno- 

          vzdelávacieho procesu u vedúcej školskej jedálne, 
 

      c) zákonný zástupca žiaka v základnej škole, ktorý neodhlásil  dieťa z odberu stravy 

          najneskôr do 7.30 hod.  pracovného  dňa, v ktorom sa žiak  nezúčastní vyučovania u  
          vedúcej školskej jedálne,                 
 

     d) zákonný zástupca žiaka, ktorý sa zúčastnil vyučovania v základnej škole 

           a neodobral stravu v danom dni.     

 

(7)  V prípadoch uvedených v odseku 6 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 10 písm. a), písm. b) a písm. c)  
        najneskôr do jedného mesiaca po ukončení mesiaca, kedy mu táto povinnosť vznikla. 

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

písm. a), písm. b) a písm. c) a odseku 10 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.  

  

(9) 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.  
 

(10) Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach pre diétne stravovanie a 
pre stravovanie športovcov sa určujú v nasledovných výškach: 

 

a) pre materské školy: 

- 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.  
 

(11) 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

. 

 

(12) Náklady na nákup potravín podľa odsekov 5 a 10 uhrádza za stravníkov podľa 

odseku 2 písm. a) zákonný zástupca vopred do dvadsiateho piateho 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. 

 

(13) 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. 

 

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

       (cudzí stravníci) je stanovená vo výške podľa odseku 5 písm. d). 
 

(15) 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 dvadsiateho piateho dňa príslušného kalendárneho mesiaca, 
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 10 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 

c) vo výške 13,00 € eur mesačne na dieťa alebo žiaka s diétnym stravovaním, ktorému je 
podávaná strava podľa § 6 odsek. 9 za predchádzajúci kalendárny mesiac najneskôr do 
dvadsiateho piateho dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  
 

(2) Výšku režijných nákladov podľa odseku 1 písm. a), a písm. b) a písm. c) uhrádza zákonný 
zástupca dieťaťa alebo žiaka a zamestnanec školy spolu s úhradou na nákup  potravín 
vopred do dvadsiateho piateho 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 písmeno a). Úhrada sa realizuje podľa § 152 odseku 3 

       Zákonníka práce. 
 

(5) Cudzí stravníci podľa § 6 odseku 2 písm. e) prispievajú na režijné náklady vo výške 
reálnych nákladov na výrobu jedla. 

                                                 
8  zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších    
predpisov. 
9
 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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(6) Výšku reálnych nákladov na výrobu jedla podľa § 7 odsek 5 každoročne upraví riaditeľ  
      školy na základe prepočtu vedúcej školskej jedálne k 1. septembru aktuálneho školského 

roka na základe cien platných pre príslušný kalendárny rok. 

(7) 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 

 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 7/2019 z 25. 

júna 2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a v školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov  
 

§ 10 

Účinnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2020. 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Chren 

starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


