
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

 
 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

č. 4/2021  

zo dňa 16.11.2021 

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, 

zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) 

a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7a ods. 2 

písm. g) a § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Z. z. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 12 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 a § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 28, § 114, 

§ 140, § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v spojení s čl. 38 Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení (ďalej v texte len „VZN“):  

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

(1) VZN určuje výšku príspevkov rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa 

zverené do osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu 

(ďalej len „zákonný zástupca“) v zmysle tohto VZN a podmienky ich platby, ktoré bude uhrádzať 

školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto (ďalej v texte len „mestská časť“). Účelom príspevkov zákonného zástupcu je čiastočná 

úhrada nákladov škôl a školských zariadení, spojených s ich činnosťou, umiestnením a 

stravovaním detí.  

(2) Pre účely tohto VZN sú školami materské školy (ďalej v texte len „MŠ“) a základné školy (ďalej 

v texte len „ZŠ“) a školskými zariadeniami školské kluby detí (ďalej v texte len „ŠKD“), školské 

jedálne a výdajné školské jedálne (ďalej v texte len „ŠJ“), ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti.  
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Článok 2 

Materská škola 
 

(1) Mesačný príspevok za pobyt jedného dieťaťa v MŠ uhrádza zákonný zástupca vo výške v zmysle 

Prílohy tohto VZN, bod A.  

 

(2) Zákonný zástupca ktorého tretie a každé ďalšie dieťa navštevuje materskú školu alebo školský 

klub detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto mesačný príspevok 

za pobyt v MŠ za toto dieťa neuhrádza a to aj v tom prípade ak dieťa nenavštevuje rovnakú 

materskú školu alebo školský klub detí. Rovnako neuhrádza mesačný príspevok na pobyt dieťaťa 

v MŠ zákonný zástupca, ktorý je zamestnancom ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto. 

 

(3) Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.  

 

(4) Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených zákonom.1 

 

(5) Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa v prípadoch 

stanovených zákonom.2 

 

 

Článok 3 

Školský klub detí 

(1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD uhrádza zákonný zástupca 

vo výške 38 Eur mesačne za jedno dieťa.  

 

(2) Zákonný zástupca ktorého tretie a každé ďalšie dieťa navštevuje školský klub detí alebo materskú 

školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto mesačný príspevok na 

činnosť ŠKD za toto dieťa neuhrádza a to aj v tom prípade ak dieťa nenavštevuje rovnaký školský 

klub detí alebo materskú školu. Rovnako neuhrádza mesačný príspevok na pobyt dieťaťa 

v školskom klube detí zákonný zástupca, ktorý je zamestnancom ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 

 

(3) Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

 

(4) Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo o odpustení príspevku v prípadoch stanovených 

zákonom.3 

 

(5) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v prípade prevádzky ŠKD počas školských prázdnin, určí 

riaditeľ školy osobitným predpisom. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
2 § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
3 § 114 ods. 7 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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Článok 4 

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň 

 

(1) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín 

(ďalej v texte len „stravné“) a príspevok na režijné náklady (ďalej v texte len „réžia“). 

 

(2) Výšku stravného určujú finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov a finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov pre diétne stravovanie, ktoré sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky. Zaradenie do finančného pásma, výška poplatku za stravné a réžiu je 

určená a uvedená v Prílohe tohto VZN. 

 

(3) Stravné a réžia sa uhrádza najneskôr do 25. dňa v kalendárnom mesiaci predchádzajúceho 

mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje. 

 

(4) Zákonný zástupca neuhrádza stravné za dieťa v prípadoch stanovených zákonom4, a to počas jeho 

platnosti. 

 

(5) Zriaďovateľ je prijímateľom dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

vo výške 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ 

alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu. Dotácia je mestskou časťou poskytovaná školám, a to 

počas platnosti príslušných ustanovení zákona.5  

 

(6) Prípadný rozdiel medzi dotáciou a stravným dofinancuje školám zákonný zástupca dieťaťa. 

 

(7) Zákonný zástupca platí plnú sumu stravného za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, 

ak neodhlásil dieťa v ŠJ najneskôr do 14,00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa z dôvodu, 

že dieťa nebude prítomné v ZŠ alebo MŠ. V prvý deň neprítomnosti si zákonný zástupca dieťaťa 

môže prevziať ním plne hradený obed v príslušnej ŠJ, podľa ňou vydaných pokynov. 

 

(8) Ak ŠJ nemá možnosť zabezpečiť dieťaťu, ktorého zdravotný stav si vyžaduje osobitné stravovanie 

diétnu stravu, postupuje zriaďovateľ v zmysle zákona.6 

 

(9) Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, v prípadoch stanovených 

zákonom.7 

 

 

Článok 5 

Spoločné ustanovenie 

V opodstatnených prípadoch, alebo ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav, alebo mimoriadna 

situácia, alebo ak sa nariadi prerušenie prevádzky škôl a školských zariadení, môže mestská časť ako 

zriaďovateľ škôl a školských zariadení, v zastúpení starostom mestskej časti, rozhodnúť o znížení, 

oslobodení, alebo dočasnom pozastavení platenia mesačných poplatkov určených týmto VZN.  

 

 

 

 

 

                                                 
4 § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
5 § 4 ods. 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
6 § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
7 § 140 ods. 12 a § 141 ods. 8 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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Článok 6 

Zrušovacie ustanovenie 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto č. 06/2020, zo dňa 23.09.2020, o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto. 

 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenie 

Toto VZN bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 

16.11.2021, uznesením č.  32/10 a účinnosť nadobúda dňa: 01.januára 2022.  

 

 

 

 

 

          Mgr. Rudolf  Kusý 

        starosta mestskej časti 

 

Bratislava, dňa16.11.2021 
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Príloha k VZN č. 4./2021 

 
 zariadenie A pásmo stravné - výška príspevkov na dieťa / deň / € mesačne / € deň / € 

  €  
MŠ 

desiata 
MŠ 

obed 
MŠ 

olovrant 
MŠ 

SPOLU 

I.  
stupeň 

ZŠ 

II. 
stupeň 

ZŠ 

Režijné 
náklady 

Zamestnanci 

1. ZŠ, Cádrova 23  3     1,21 1,30 7 1,41 

 MŠ, Cádrova 15 50 3 0,38 0,90 0,26 1,54   7 1,41 

 MŠ, Na Revíne 14 50 3 0,38 0,90 0,26 1,54   7 1,41 

2. ZŠ, Česká 10  3     1,21 1,30 7 1,41 

 MŠ, Osadná 5 50 3 0,38 0,90 0,26 1,54   7 1,41 

 MŠ, Rešetkova 6 50 3 0,38 0,90 0,26 1,54   7 1,41 

3. ZŠ, Jeséniova 54  3     1,21 1,30 7 1,41 

 MŠ, Jeséniova 61 50 3 0,38 0,90 0,26 1,54   7 1,41 

4. ZŠ, Kalinčiakova 12  3     1,21 1,30 7 1,41 

 MŠ, Kalinčiakova 12 50 3 0,38 0,90 0,26 1,54   7 1,41 

5. ZŠ, Odborárska 2  3     1,21 1,30 7 1,41 

 MŠ, Odborárska 2 50 3 0,38 0,90 0,26 1,54   7 1,41 

6. ZŠ, Riazanská 75  3     1,21 1,30 7 1,41 

 MŠ, Letná 7 50 3 0,38 0,90 0,26 1,54   7 1,41 

 MŠ, Teplická 5 30 3 0,38 0,90 0,26 1,54   7 1,41 

7. ZŠ, Sibírska 39  3     1,21 1,30 7 1,41 

 MŠ, Legerského 18 50 3 0,38 0,90 0,26 1,54   7 1,41 

 MŠ, Pionierska 12 60 3 0,38 0,90 0,26 1,54   7 1,41 

 MŠ, Šuňavcova 13 50 3 0,38 0,90 0,26 1,54   7 1,41 

8. ZŠ, Za kasárňou 2  3     1,21 1,30 7 1,41 

 MŠ, Šancová 65 50 3 0,38 0,90 0,26 1,54   7 1,41 

 


