
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 
 

NÁVRH 
V š e obe c ne  záväzné ho na r i ade n ia   

mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
č.      /2008 

zo 16. septembra 2008 
 

o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej  škole, 
povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie 

v zariadení školského stravovania 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto podľa § 6 ods. 1 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona      
NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 5 až 8, § 114 ods. 6 až 8,                   
§ 140 ods. 9 až 11  a  § 141 ods. 5 až 7 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení: 
 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
 
1. Týmto  všeobecne záväzným nariadením  sa ustanovujú povinnosti fyzickým osobám, ktoré 
 sú zákonnými zástupcami maloletých detí (ďalej len „deti“)  v súvislosti s pobytom  dieťaťa 
 v materskej  škole, na činnosť v školskom klube detí,  pri stravovaní v zariadení školského 
 stravovania,  ako aj  fyzickým  osobám  pri  stravovaní  v  zariadení  školského  stravovania,   
 ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava – Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“). 

 
2. Pre účely tohto nariadenia sú školami materské školy a základné školy, školskými    

zariadeniami sú školské kluby detí a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti.  

 
 

§ 2 
Povinný príspevok na  

pobyt dieťaťa v materskej škole 
 
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca  dieťaťa povinný prispievať na  

čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 15 % sumy 
životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.1)  

 
2.   Tento  povinný  príspevok  sa uhrádza vopred  do 10. dňa  v kalendárnom mesiaci. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

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 a odpustenie povinného príspevku  

na pobyt dieťaťa v materskej škole 
 
1. Od povinného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole  je oslobodený zákonný zástupca, 

ak:  
 

a) dieťa  má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
b) predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 

núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,2) 
c) dieťa je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 
2. Povinný  príspevok  na  základe  rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto   
       (ďalej len „starosta“) sa neuhrádza, ak:  

 
a) dieťa  prerušilo dochádzku do materskej školy na viac  ako tridsať po sebe  nasledujúcich   

kalendárnych dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov na základe 
písomnej žiadosti zákonného zástupcu, 

b)  dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 
prevádzka  materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; 
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.  

 
 

§ 4 
Povinný príspevok  

na činnosť školského klubu detí  
 
1. Na  čiastočnú  úhradu  nákladov  spojených  s  činnosťou  školského  klubu detí  je zákonný 

zástupca žiaka povinný  prispievať mesačne sumou  15 % sumy životného minima pre jedno 
nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.3)  

 
2. Tento povinný príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 
 
 

§ 5 
Odpustenie  povinného príspevku  
na činnosť školského klubu detí 

 
Povinný príspevok môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka svojím 
rozhodnutím čiastočne alebo úplne odpustiť starosta v prípade, ak zákonný zástupca predloží 
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 
podľa osobitného predpisu.2) 

______________________________________________________________________________________________________    

 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. 

 
§ 6 
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Povinný príspevok na nákup potravín  
v zariadení školského stravovania 

 
1. Na stravovanie dieťaťa alebo žiaka v zariadení školského stravovania je  zákonný  zástupca  

povinný  mesačne prispievať  sumou, ktorú určí starosta na návrh riaditeľa školy a vedúcej 
zariadenia školského stravovania v rozpätí finančných pásiem podľa prílohy č.1 nariadenia.  

 
2. Príspevok na nákup potravín na prípravu jedál a nápojov pre dospelého stravníka 

(zamestnanca školy, školského zariadenia a inú fyzickú osobu) sa určuje podľa vekovej 
kategórie stravníkov od 15 – 18/19 ročných a  úhrada sa realizuje podľa  Zákonníka práce. 
Výšku mesačného príspevku určí starosta na návrh riaditeľa školy a vedúcej zariadenia 
školského stravovania v rozpätí finančných pásiem podľa prílohy č.1 nariadenia.   

 
3. Iná fyzická osoba uhrádza okrem príspevku na nákup potravín na jedno jedlo aj režijné 

náklady vo výške, ktoré určí riaditeľ školy a vedúca zariadenia školského stravovania. 
 
4. Tento povinný príspevok sa uhrádza vopred vždy do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 
 
 
 

§ 7 
Účinnosť 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  02.10.2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ing. arch. Andrej Petrek 
             starosta  
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Dôvodová správa 
 
 

Národná rada Slovenskej republiky schválila 22. mája 2008 zákon č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon 
nadobúda účinnosť 1. septembra 2008. 

Na rozdiel od súčasnej platnej legislatívy v zmysle tohto zákona a jeho príslušných 
ustanovení výšku mesačného príspevku zákonných zástupcov určuje zriaďovateľ všeobecne 
záväzným nariadením (VZN): 
- za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ),  
- na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí (ŠKD), 
- na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni (ŠJ). 

V súlade s § 28 ods. 6  a  § 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. zákonný zástupca (ďalej 
len „rodič“) prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ a ŠKD na jedno dieťa alebo žiaka sumou 
najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, čo v súlade s § 2 písm. c) 
zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov je suma na jedno nezaopatrené dieťa vypočítavaná od 1.7.2008 zo sumy 
2 460,- Sk mesačne, čo je maximálne 369,- Sk mesačne. 

V súlade s § 140 ods. 10 a 11  a § 141 ods. 6  a 7 zákona č. 245/2008 Z. z. rodič prispieva 
na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov podľa 
finančných pásiem (ďalej len „finančné pásma“), určených Ministerstvom školstva Slovenskej 
republiky (ďalej len „ministerstvo“) s účinnosťou od 1.9.2008.  
 
Finančný dopad 
 

Podľa nového školského zákona je príspevok možný maximálne vo výške 15% zo sumy 
2460,-Sk životného  minima  pre  nezaopatrené dieťa, t.j. maximálna  výška  príspevku za pobyt 
dieťaťa v MŠ alebo v ŠKD v súčasnosti  je podľa navrhovaného všeobecne záväzného nariadenia 
369,- Sk mesačne.  

 Do účinnosti nového školského zákona bola výška tohto príspevku stanovená ako 7,5% 
zo sumy životného minima fyzickej osoby, čo bolo 5130,-Sk do 30.6.2008 a 7.5% z toho je 
384,75Sk. V roku 2007  v súlade s platnou legislatívou v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
do  účinnosti nového školského zákona bol určený príspevok vo  výške 380,- Sk mesačne za 
pobyt dieťaťa v MŠ a v ŠKD. 

V dôsledku nového školského zákona a určenia nových súm životného minima platných 
od 1.7.2008 sa znižuje maximálna výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a v ŠKD o 11,- Sk na 
dieťa mesačne.   

Ďalšou zmenou vyplývajúcou z nového školského zákona je to, že príspevok sa neuhrádza 
za dieťa v MŠ, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. 

 
Z uvedených dôvodov sa zmenia príjmy mestskej časti za príspevky od rodičov za pobyty 

detí v MŠ a v ŠKD nasledovne: 
Predpokladaný počet detí v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti v školskom 

roku 2008/2009 je 1100. Pri maximálnom príspevku 369,- Sk mesačne  za jedno dieťa 
predpokladáme príjem mestskej časti za mesiace IX – XII/2008 vo výške  1 623 600,- Sk, čo je 
oproti  rovnakému obdobiu  roku 2007 o 48 400,- Sk menej.  Z predpokladaného počtu detí je 
320 detí jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Za celý rok 2009 odhadujeme 
 príjem mestskej časti za príspevky od rodičov za pobyt detí v MŠ nižší o 145 200,- Sk. 

Predpokladaný počet žiakov v školských kluboch detí v školskom roku 2008/2009 je 1120 
žiakov. Pri maximálnom príspevku 369,-Sk mesačne predpokladáme príjem  mestskej časti za 
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mesiace IX – XII r. 2008  vo výške  1 702 400,- Sk, čo je oproti  rovnakému  obdobiu roku 2007 
o 49 280,- Sk menej. Za celý rok 2009 odhadujeme  príjem mestskej časti za príspevky od rodičov 
za pobyt detí v ŠKD nižší o 147 840,- Sk.   

Rodič dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov  v súlade s uvedenými 
finančnými pásmami podľa prílohy č. 1 predkladaného návrhu všeobecne záväzného nariadenia 
bez úhrady režijných nákladov na prípravu a výdaj jedál a nápojov.  
 
 
 


