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Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

 

A/ schvaľuje 

 

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa  

č. ............ zo dňa 26.4.2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 

 

B/ žiada 

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. ............  

zo dňa 26.4.2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa  

 

2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. ............  

zo dňa 26.4.2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 

 

                                                                                                       Termín: po podpise uznesenia 
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Dôvodová správa 

 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa schválila dňa 29.6.2021  Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 1/2021, ktorým určila výšku mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Všeobecne záväzné 

nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 1. augusta 2021.   

 

Predkladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia upravuje okruh zákonných zástupcov, 

u ktorých môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku. 

 

Zároveň, v súlade s novelou zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrh všeobecne záväzného nariadenia 

upravuje ustanovenie o príspevku v materskej škole v čase letných školských prázdnin.  

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia tiež reflektuje na rast cien tovarov a služieb, z čoho 

vyplynula potreba pristúpiť k zvýšeniu ceny stravného v školských jedálňach.  Navýšenie 

stravnej jednotky sa dotkne stravníkov v materských školách, pričom sa zmení finančné pásmo 

na nákup potravín na III. pásmo (z 1,45 € na 1,54 €).  

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa zo dňa 26.4.2021 

o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – 

Vrakuňa bude predstavovať úplné znenie predchádzajúceho nariadenia. 
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Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie  
mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. ..../2022 zo dňa 26.4.2022 

o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa 

 

Podľa § 15  ods. 2 písm.  a)  zákona  Slovenskej národnej rady  č.  377/1990  Zb. o hlavnom  

meste  Slovenskej republiky  Bratislave v znení  neskorších  predpisov,  § 6  ods.1  zákona 

Slovenskej národnej rady 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, § 

114, § 140  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 4 ods. 3 a 6 zákona 

544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „MPSVaR“) sa  miestne zastupiteľstvo 

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Vrakuňa (ďalej len 

„nariadenie“) určuje výšku, podmienky a spôsob úhrady mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách, ktorých zriaďovateľom je 

mestská časť Bratislava–Vrakuňa.  

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie určuje: 

a) výšku  mesačného  príspevku  zákonného zástupcu na  čiastočnú  úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej  škole,  

b) výšku  mesačného  príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu 

detí, 

c) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške 

nákladov na  nákup  potravín v zariadeniach školského stravovania, 

d) výšku mesačného príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady. 

 

3. Pre účely tohto nariadenia je školou materská škola a školským zariadením je školský klub 

detí a školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej  časti. 

 

4. Výšku stanoveného príspevku v školách zverejní riaditeľ školy na verejne prístupnom 

mieste v škole. 
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Čl. 2 

Materská škola 
 

1. Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, 

intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára 

predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje  

za čiastočnú úhradu. 

 

2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa 

prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov mesačne na jedno dieťa sumou 

25,00 € paušálne. 

 

3. Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred, najneskôr do 10. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca.  

 

4. Príspevok v materskej škole zákonný zástupca neuhrádza za dieťa: 

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ak ide o štátnu školu, 

b) ktoré  je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi  

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu alebo členom 

domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, ak zákonný 

zástupca dieťaťa o to písomne požiada 

c) ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu. 

 

5. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných školských prázdnin. Toto 

sa nevzťahuje na dieťa, ktorého rodič záväzne prihlási do materskej školy počas 

letných prázdnin a dieťa do materskej školy počas letných prázdnin nenastúpi. 

 

Čl. 3 

Školský klub detí 
 

1. Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku  

na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú 

na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských 

prázdnin. 

 

2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského 

klubu zriadeného mestskou časťou Bratislava–Vrakuňa pri základnej škole prispieva 

zákonný zástupca mesačne za jedno dieťa sumou vo výške 20,00 € paušálne. 

 

3. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou 

školského klubu detí prispieva zákonný zástupca  mesačne na jedno dieťa príspevok do 

výšky najviac 20 €.  
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4. Skrátená výchovno-vzdelávacia činnosť pre účely tohto nariadenia je zápis dieťaťa do 

školského klubu detí alebo pobyt dieťaťa v školskom klube detí v čase podávania obeda 

alebo zápis len na záujmovú činnosť školského klubu detí.  

 

5. Výšku sumy príspevku na čiastočnú úhradu určí riaditeľ základnej školy podľa náročnosti 

a druhu záujmovej alebo klubovej činnosti. 

 

6. Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred, najneskôr do 10. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca.  

 

7. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca 

o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu alebo členom 

domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima  alebo na základe 

písomnej žiadosti rodiča v opodstatnených dôvodoch. 

 

Čl. 4 

Školská 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 nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov  

v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem. 

 

2. Finančné pásma vymedzujú náklady na nákup potravín na jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov 

na nákup potravín.  

 

3. Výroba jedál pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie 

stravníkov 15 - 19 ročných. 

 

4. Finančné pásma na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov sa 

stanovujú nasledovne: 
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ŠKOLA Finančné pásmo  

ZŠ Rajčianska 

III. od 6-11 rokov/ 1,21 € 

III. od 11-15 rokov/ 1,30 € 

III. od 15-19 rokov (dospelí)/ 1,41 € 

ZŠ Železničná 

III. od 6-11 rokov/ 1,21 € 

III. od 11-15 rokov/ 1,30 € 

III. od 15-19 rokov (dospelí)/ 1,41 € 

ZŠ Žitavská 

III. od 6-11 rokov/ 1,21 € 

III. od 11-15 rokov/ 1,30 € 

III. od 15-19 rokov (dospelí)/ 1,41 € 

MŠ Kaméliová 
III. od 2-6 rokov/ 1,54 € 

III. od 15-19 rokov (dospelí)/ 1,41 € 

MŠ Kríková 
III. od 2-6 rokov/ 1,54 € 

III. od 15-19 rokov (dospelí)/ 1,41 € 

MŠ Bodvianska 
III. od 2-6 rokov/ 1,54 € 

III. od 15-19 rokov (dospelí)/ 1,41 € 

 

 

Čl. 5 

Školská jedáleň 

Dotácia na stravu 
 

1. Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť  

na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole na: 

 

a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole 

alebo v  základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje 

pomoc v  hmotnej núdzi, 

b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, 

ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške 

životného minima. 

 

2. Zákonný zástupca prihlási žiaka na stravu na základe zápisného lístka stravníka.  
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3. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume  

1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti  

v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu; za vyučovanie  

v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje  

bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole. Ak dieťa neodobralo stravu  

z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu,  

u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné 

stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, 

zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené  

do starostlivosti rozhodnutím súdu. 

 

Čl. 6 

Školská jedáleň 

Príspevok za réžiu 
 

1. Výška príspevku na režijné náklady: 
 

a) stravníci v materskej škole uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na jedlo aj 

režijné náklady mesačne vo výške 15 € paušálne,  

b) stravníci v základnej škole uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na jedno 

jedlo aj režijné náklady mesačne vo výške 10 € paušálne, 

c) stravníci v materskej škole, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do školskej 

jedálne uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na jedlo aj režijné náklady 

mesačne vo výške 5 € paušálne,  

d) stravníci v základnej škole, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do školskej 

jedálne uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na jedno jedlo aj režijné náklady 

mesačne vo výške 5 € paušálne. 

 

2. Príspevok zákonného zástupcu na režijné náklady je nevratný. Zákonný zástupca za každé 

dieťa/žiak, ktorý odoberie aspoň jednu stravnú jednotku v mesiaci, uhrádza príspevok na 

režijné náklady. 

 

3. Rodič dieťaťa alebo žiaka, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov  

k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, neuhrádza výšku príspevku na režijné 

náklady. 

 

4. Príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca aj za stravníkov, ktorým je 

umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne.  

 

5. Zamestnanec materskej a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

uhrádza za jedno jedlo poplatok vo výške príspevku nákladov na nákup potravín podľa 

stanoveného finančného pásma a réžiu vo výške skutočných nákladov potrebných na 

prípravu jedného jedla, ktorú určí riaditeľ školy. Úhrada sa realizuje podľa § 152 ods. 3 

Zákonníka práce. 
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6. Pre cudzích dospelých stravníkov sa výška režijných nákladov vypočíta zo skutočných 

nákladov potrebných na prípravu jedného jedla. Výšku príspevku  určí riaditeľ školy. 

 

7. Príspevok na nákup potravín a režijný poplatok sa uhrádza mesačne zálohovo vopred, 

najneskôr však do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa dieťa, žiak a dospelý 

stravník stravuje. 

 

8. Zákonný zástupca má povinnosť odhlásiť dieťa, ktoré sa nezúčastní výchovno-

vzdelávacej činnosti v materskej škole z poskytovania stravy v školskej jedálni, a to do 

14:00 hod. predchádzajúceho dňa. 

 

9. Zákonný zástupca má povinnosť odhlásiť žiaka, ktorý sa nezúčastní vyučovania  

v základnej škole z poskytovania stravy v školskej jedálni, a to do 14:00 hod. 

predchádzajúceho dňa.  

 

10. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca 

o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu¹ alebo členom 

domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.   

 

11. Uhradený príspevok na režijné náklady sa za neodobraté jedlo zákonnému zástupcovi 

dieťaťa/žiaka nevracia. 

 

Čl. 7  

Letný školský klub detí  

Príspevok  

 

1. Letný školský klub detí zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku  

na základnej škole, záujmovú, oddychovú, resp. pohybovo rekreačnú činnosť v čase 

školských prázdnin počas letných mesiacov júl a august. 

 

2.  Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou letného školského klubu detí 

zriadeného mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa pri základnej škole prispieva rodič, resp. 

zákonný zástupca za jedno dieťa sumou vo výške 65,80 EUR za mesiac.  

 

3. Príspevok na úhradu ceny potravín a réžie sa bude riadiť ustanoveniami tohto VZN  

o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach.  

 

4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou letného školského klubu 

detí zriadeného mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa pri základnej škole uhrádza rodič, 

resp. zákonný zástupca vopred, najneskôr v posledný deň pred nástupom do letného 

školského klubu detí. 
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Čl. 8 

Použitie príjmov z príspevkov 
 

1. Príjmy z príspevkov uhradených podľa tohto nariadenia budú v plnej výške zahrnuté  

do rozpočtu materských a základných škôl. 

 

2. Paušálny režijný poplatok  bude  účelovo viazaný na prevádzku a obnovu inventáru, 

zariadenia v školských jedálňach a na osobné náklady školských jedální. 

 

Čl. 9 

Zrušovacie ustanovenie 
 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší: 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2021 zo dňa 

29.6.2021 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka  

na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

Čl. 10 

Účinnosť 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa  1. mája 2022. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    JUDr. Ing. Martin Kuruc 

                                                                                                  starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené na pripomienkovanie dňa: 25.3.2022 

Zvesené z pripomienkovania dňa:   05.04.2022 

Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. ...//22 zo dňa 26.4.2022 

Vyhlásené dňa: 26.4.2022 

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

neskorších predpisov 

 

 

http://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2016/07/vzn_1-2016.pdf
http://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2016/07/vzn_1-2016.pdf
http://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2016/07/vzn_1-2016.pdf
http://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2016/07/vzn_1-2016.pdf
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Stanovisko/ uznesenie komisií 

 

Komisia finančná a podnikateľská pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa  

 

BOD 2 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. ..../2022 

zo dňa 26.4.2022o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 

 

Uznesenie   č. 130/2022 zo dňa 07.04.2022 

 

Komisia Finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu : 

 

A/                                                                 schváliť  

 

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa  

č. ............ zo dňa 26.4.2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 

 

B/                                                               požiadať 

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

 

3. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. ............  

zo dňa 26.4.2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa  

 

4. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. ............  

zo dňa 26.4.2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 

 

Počet prítomných: 6 

Hlasovanie :  

ZA : 6       PROTI :0          ZDRŽAL SA :0    
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Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa  

 

Bod 3 

Stanovisko č. 19/2022 zo dňa 06.04.2022 

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. ............ zo dňa 

26.4.2022o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa 

 

Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča 

 

 A/                                                             schváliť 

 

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa  

č. ............ zo dňa 26.4.2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

B/                                                              požiadať 

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ............  

zo dňa 26.4.2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 

2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ............  

zo dňa 26.4.2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

                                                                                                  Termín: po podpise uznesenia 

 

Hlasovanie: ZA: 3     / PROTI:  0   /  ZDRŽAL SA:  0 

 

 


