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január 2023 

Návrh  uznesenia 
 
  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2023 o určení 
výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka 

 
 

- - - 
 
 

Dôvodová správa 
 

 
           Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2023 
o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka je predložený v súlade s ustanoveniami § 28, § 114, § 115 a § 140 
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších zákonov a v súlade s § 6 ods. 12 písm. c) zákona 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  

Podľa § 28, § 114, § 115 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov § 6 
ods.12 písm. c) citovaného zákona  obec (mestská časť) určí všeobecne záväzným nariadením 
výšku finančných príspevkov zákonných zástupcov detí za pobyt dieťaťa v materskej škole, 
žiaka v školskom klube detí a za náklady na čiastočnú úhradu potravín v školskej jedálni. 
Mestská časť Bratislava-Dúbravka je zriaďovateľom 12 materských škôl, 4 základných škôl, 
ktorých súčasťou sú 4 školské kluby detí a 3 zariadenia školského stravovania. Zariadenie 
školského stravovania v ZŠ Sokolíkova je v ekonomickom prenájme, na týchto žiakov 
stravujúcich sa v zariadení školského stravovania určuje výšku finančných prostriedkov 
Magistrát hl. mesta Bratislavy (najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku 
zo sumy určenej obcou vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti). 
 
K zmene VZN sa pristupuje z dôvodu zmeny legislatívy od 1.1.2023 a z dôvodu rastu cien 
energii v roku 2023.   
 

1. MŠVVaŠ SR vydalo v decembri nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo 
podľa vekových kategórií stravníkov ( z pôvodných 3. pásiem sa zvýšil počet pásiem 
na 5. pásiem). Nové finančné pásma sú v platnosti od 1.1.2023. 
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2. Zmena v poskytovaní dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 
MPSVR SR v znení neskorších predpisov vo výške 1,30 €/obed.  

3. Od 1.1.2023 sa očakáva navyšovanie energií, s tým súvisiaci nárast cien a zároveň 
Nariadením vlády SR 296/2022 boli ustanovené zvýšené stupnice platových taríf 
pedagogických zamestnancov v závislosti od dĺžky započítanej praxe od januára 2023 
o 10% a od septembra 2023 o 12%. Ďalej sa upravujú stupnice platových taríf 
nepedagogických zamestnancov od 1.1.2023 o 7% a od 1.9. 2023 o 10%. Takýto nárast 
spôsobuje zvýšenie výdavkov v školstve, ktoré nepokrýva výška podielových daní 
určená pre školstvo na originálne kompetencie, to znamená financovanie materských 
škôl (MŠ), školských klubov detí pri ZŠ (ŠKD) a zariadenia školského stravovania (ŠJ). 

4. Zvýšenie poplatku na hmotné zabezpečenie pobytu dieťaťa v materskej škole 
zohľadňuje nárast rastu cien energii, ale i ostatných nákladov na prevádzku- materiálne 
zabezpečenie, didaktické pomôcky a  zvyšovanie osobných nákladov.     Celkové 
náklady na jednu materskú školu za rok 2022 prekročili 300 000 €. Príspevky od rodičov  
predstavujú za rok cca 30 000 € a zo ŠR na predškolákov cca 15 000 €. Príjem na jednu 
MŠ od rodičov a zo ŠR je spolu cca 45 000 € čo predstavuje asi 15% celkových 
nákladov na jednu MŠ. Navýšením mesačného príspevku z 30 € na 50 € sa zvýši príjem 
o cca 20 000 € na jednu MŠ.  

5. Návrh na zvýšenie poplatku na ŠKD vychádza aj zo zmeny legislatívy. Zmena zákona 
č. 245/2008 Z. z. o školstve (Školský zákon) v § 114 ods. 2 určuje maximálny počet detí 
v jednom oddelení ŠKD na 26, čo spôsobuje vytvorenie nových oddelení ŠKD a tým 
nárast počtu zamestnancov a tried – zvýšenie mzdových a prevádzkových nákladov. 

6. Dôvodom zmeny finančných pásiem, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR je rast cien potravín. 
Pri určovaní finančného pásma pre zariadenia školského stravovania pri MŠ a ZŠ sa 
vychádzalo z výkazov nákladov na potraviny za rok 2022 v jednotlivých zaradeniach 
školského stravovania. Od apríla 2022 bola situácia veľmi zložitá pri dodržaní 
spotrebných noriem dochádzalo k preváraniu, čo bolo spôsobené zvýšenými cenami 
potravín. Aby bolo možné dodržať spotrebné normy, výživové dávky a kvalitu stravy 
bolo potrebné pristúpiť k zmene finančného pásma. Návrh zvýšenia režijných poplatkov 
vychádza z nárastu cien energií a tým aj ostatných prevádzkových nákladov. Režijné 
finančné prostriedky sú možné použiť len v zariadeniach školského stravovania. 
Zásadná zmena nastáva v stravovaní zamestnancov škôl a cudzích stravníkov. Podľa 
usmernenia MŠVVaŠ sa zamestnancom školy, alebo školského zariadenia a iným 
fyzickým osobám určuje stupeň finančného pásma ako pre vekovú kategóriu stravníkov 
15-19 ročných podľa Finančného pásma B (2,60 € príspevok na nákup potravín na jeden 
obed)  s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce. Pri príprave hlavných jedál 
pre zamestnancov a iných fyzických osôb je prípustná tolerancia navýšenia hmotnosti 
mäsa o 30%.     
 

Pri návrhu na zvýšenie príspevkov na originálne kompetencie sa vychádzalo z predložených 
materiálov MŠ a ZŠ, zo skutočne vynaložených finančných prostriedkov ako aj 
z porovnania výšky príspevkov v ostatných mestských častiach.       
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Prehľad tabuliek pre porovnanie: 
 
Zmena finančného pásma z 3. pásma na nové 4. finančné pásmo –  finančné pásmo na  
nákup potravín na jedno jedlo  –  príspevok zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka stanovený 
MŠVVaŠ SR.  
 
Škola Rok 2022 Návrh na 2023 
 3. pásmo 4. pásmo A 
MŠ 1,45 2,30 
ZŠ              I.st 1,15 1,90 
                 II.st 1,23 2,10 

 
 
 
Zmena príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v MŠ a za pobyt v ŠKD  
 
Škola Rok 2022 Návrh na 2023 
MŠ 30 50 
ZŠ  - ŠKD       22 35 
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Návrhy jednotlivých mestských častí -prehľad: 
 
 

Príspevky na pobyt dieťaťa v MŠ, príspevok na činnosť ŠKD a výška príspevku na čiastočnú režijných úhradu 
nákladov v zariadení školského stravovania (suma v €)  

Obec/ 
mestská časť 

MŠ - 
pôvodné                   

€ 

MŠ  - nové                            
€ 

ŠKD - 
pôvodné                      

€ 

ŠKD - 
nové             

€ 

ŠJ - pôvodné                                                       
€ 

ŠJ – nové           
€ 

finančné 
pásma 

MŠ 

finančné 
pásma 

ZŠ  

Bratislava- 
Ružinov 27 75/ 52,50/ 

30,-* 19 40,- 13 16,- 3 3 

Petržalka 40 75  20   MŠ - 12; ZŠ - 10 MŠ - 12; ZŠ - 
10 5 5 

Nové Mesto 50   38   7 12 3 3 

Staré Mesto 
90/ 67,50 

/45 *   40   12       

Rača 38 57 29 44 MŠ - 8; ZŠ - 9 14 3 3 

Vajnory 29,96 50 24,62 40 7 7 5 5 

Karlova Ves 30 60 20 40 MŠ - 10; ZŠ - 15 MŠ - 15; ZŠ - 
20 4 4 

Dúbravka 30 60 22 35 10 12 4 4 

Lamač 25 50 25 30 MŠ - 5; ZŠ - 10 MŠ - 7; ZŠ - 12 3 3 
Devínska 
Nová Ves 27 50 27 35 7,5 12 4 3 

Záhorská 
Bystrica 50/ 30*   30   MŠ - 17; I.st. - 

14; II.st. - 15       

Podunajské 
Biskupice 

30/ 25/ 
20*   15   10       

Vrakuňa 25 50 15 40  MŠ - 15; ZŠ - 10 MŠ - 15; ZŠ - 
15 4 4 

Čunovo 75/ 50*   nemajú   7,5       

Hamuliakovo 40   25   14       

Jarovce 50   40   MŠ - 5,40; ZŠ  - 
4,60       

Devín 35   nemajú   nevyberajú       

Rovinka 50   40   10       

Rusovce 50 70 - 80 25 50 MŠ - 7; ZŠ - 2,80 MŠ - 12; ZŠ - 
10 3   

* druhé a 
ďalšie dieťa       
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Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
č. 1/2023 

zo dňa 31.1. 2023 
 

o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu 
dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Dúbravka  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka podľa § 15 odsek 2  písm. a) 
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov, § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, v zmysle § 28, § 114, § 115 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov, § 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, sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení: 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie  (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku 

a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov, 
ktoré budú uhrádzať školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len „mestská časť“). 

2) Pre účely tohto nariadenia sú školami materské školy a školskými zariadeniami sú 
školské kluby detí a školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. 

3) Výška príspevkov sa môže meniť v súvislosti s úpravou súm životného minima pre 
jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu1. 

4) Výšku stanoveného príspevku v materských školách a v školských kluboch detí podľa 
tohto nariadenia zverejní riaditeľ základnej školy a riaditeľ materskej školy obvyklým 
spôsobom. 

 
1 § 5 ods. 1 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
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§ 2 
Materská škola 

 
1) Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole v mestskej časti Bratislava-         

Dúbravka  uhrádza zákonný zástupca sumou vo výške 50 eur pre jedno dieťa. 
2) Príspevok sa uhrádza materskej škole vopred a to najneskôr do 10. dňa v príslušnom    

kalendárnom mesiaci. 
3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ktoré: 

a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
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 núdzi 
podľa osobitného predpisu2 

c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 
d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov 
preukázateľným spôsobom 

e) nenavštevuje materskú školu v čase prerušenia prevádzky počas letných 
prázdnin.  

 

4) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, ak bola prerušená 
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými vážnymi dôvodmi. 
Výšku pomernej časti určí zriaďovateľ materskej školy. 

§ 3 
Školský klub detí 

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského 
klubu detí prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka čiastkou  35 eur.  

2) Príspevok sa uhrádza základnej škole vopred a to najneskôr do 10. dňa v príslušnom 
kalendárnom mesiaci. 

3) Počas dochádzky dieťaťa do školského klubu detí v čase letných prázdnin zákonný 
zástupca žiaka uhrádza príspevok podľa odseku 1. 

4) Riaditeľ rozhodne o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 1, ak zákonný 
zástupca žiaka 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 predpisu3, alebo 
na základe písomnej žiadosti rodiča v prípadoch hodných osobitného zreteľa. 

 
2 §  4  ods.  4  zákona  č.  599/2003  Z.  z.  o pomoci  v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých  zákonov 
v znení neskorších predpisov 

3 §  141  ods.  11  zákona  č.  245/2008   Z.  z.  o výchove  a vzdelávaní  (školský zákon)  a o zmene  a doplnení 
niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov 
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§ 4 
Školská jedáleň 

1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu nákladov 
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti 
na odporúčané výživové dávky (ďalej len príspevok) podľa aktuálnych finančných 
pásiem (príloha č.1) a výšku režijných nákladov. 

 
2) Zákonný zástupca uhrádza príspevok za dieťa alebo žiaka, ktorý sa nezúčastní 

výchovnovzdelávacieho procesu a zároveň si neodhlási stravu-obed. 
 
3) Zákonný zástupca dieťaťa neuhrádza príspevok za dieťa alebo žiaka, ak si uplatnil nárok 

na dotáciu v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.   

4) Stravníci  vo veku od 2 do 15 rokov uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na  
jedno jedlo aj režijné náklady vo výške 12 eur/ mesiac. Režijný príspevok je nevratný. 
Každý stravník, ktorý odoberie aspoň jeden obed v mesiaci, uhrádza režijný príspevok 
v plnej výške. 

5) Režijný príspevok uhrádza i stravník, ktorý si uplatnil dotáciu vo výške 1,30 eur/obed 
v súlade s § 4 odsekom 3 tohto VZN, okrem zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka, ktorý je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 
osobitného predpisu. .  

6) Príspevky na nákup potravín a režijné náklady sa uhrádzajú zálohovo mesačne vopred, 
najneskôr však do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca v ktorom sa stravník stravuje. 

7) Príspevok na režijné náklady vo výške 10 eur/mesiac uhrádza zákonný zástupca za 
stravníkov s diabetes, celiakiou a iným typom diéty, ktorým je umožnená donáška 
hotového jedla do školskej jedálne⁴⁾.  
  

8) Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka) sa zabezpečuje podľa 
vekovej kategórie stravníkov od 15 do 18/19 ročných podľa finančného pásma B. 

§ 5 
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe 
jeho  platby  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  v školách  a  školských  zariadeniach v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
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§ 6 
Účinnosť 

   Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2023. 
 
 

 RNDr. Martin Zaťovič  
 starosta 
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Príloha č.1 
 

k VZN 1/2023, ktorá určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení 
školského stravovania, ktorú hradí zákonný zástupca  na jednu dennú stravnú jednotku na jedno 
dieťa a žiaka a dospelý stravník na základe Finančných pásiem stanovených MŠVVaŠ SR. 
 
 
 

Materská škola Desiata Obed  Olovrant  Spolu 
od 2 do 6 rokov € € € € 
      4. pásmo A 0,55 1,30 0,45 2,30 

 
Základná škola Desiata Obed Olovrant Spolu 

od 6 do 11 
rokov 

€ € € € 

4. pásmo A  1,90  1,90 
 

Základná škola Desiata Obed Olovrant Spolu 
od 11do 15 

rokov 
€ € € € 

4. pásmo  A  2,10  2,10 
 

Základná škola 
Materská škola 

Desiata Obed Olovrant Spolu 

zamestnanci  € € € € 
4. pásmo  B  2,60  2,60 
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Stanovisko komisie miestneho zastupiteľstva 
 

Komisia školstva a mládeže  prerokovala predložený návrh VZN o určení výšky mesačného 
príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských  zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mestskej časti  
Bratislava-Dúbravka  a  odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka návrh VZN schváliť so zmenou : príspevok na jedno dieťa v materskej škole zmeniť  
z 50,0 eur /mesiac na 60,0 eur/mesiac.  

Hlasovanie:           prítomní: 10         za: 9        proti: 0        zdržal sa: 1 
 
 
 
 
 

Uznesenie MR  č. 3/2023 
zo dňa 17.01.2023 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schváliť 
 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2023 o určení 
výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka  

Hlasovanie:  prítomní:8  za:8  proti:0   zdržali sa:0  nehlasovali:0 
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