
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

f i r y i

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

č. 1/2023

zo 7. februára 2023

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa podľa § 15 ods, 2 písm. a) 
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, 
§ 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm, g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, § 28 ods. 5 až 7, § 114 ods. 6 a 7, § 140 ods. 9 až 13, § 141 ods. 5 
až 8 a § 142a 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 na tomto 
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):

s i
Úvodné ustanovenie

(1) Nariadenie 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 nariadenia a spôsob uhrádzania týchto príspevkov školám a školským 
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Účelom príspevkov zákonného zástupcu je čiastočná úhrada nákladov škôl 
a školských zariadení, spojených s ich činnosťou, umiestnením a stravovaním detí.

(2) Pre účely tohto nariadenia sú školami materské školy a základné školy 
a školskými zariadeniami školské kluby detí, školské jedálne a výdajné školské 
jedálne, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,

§2
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

(1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je zákonný 
zástupca dieťaťa povinný uhrádzať v sume 90,00 EUR.

(2) Príspevok podľa ods. 1 sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca.

§3
Podmienky zníženia alebo odpustenia príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

(1)Ak má jeden zo zákonných zástupcov trvalý pobyt v mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto k 1. januáru predchádzajúceho roku, v ktorom sa posudzuje 
zníženie alebo odpustenie príspevku, alebo ak je jeden zo zákonných zástupcov 
dieťaťa zamestnancom školy zriadenej mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, 
je výška príspevku 55,00 EUR.



(2) Ak nemá zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt v mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a dieťa navštevuje triedu s iným ako slovenským vyučovacím 
jazykom, je výška príspevku 55,00 EUR.

(3) Ak má zákonný zástupca v materskej škole druhé nezaopatrené dieťa, na ktoré 
prispieva, je výška druhého príspevku znížená o 30 % zo sumy určenej 
v § 2 ods. 1 tohto nariadenia, t j.  na sumu 63,00 EUR a v § 3 ods. 1 alebo 2 tohto 
nariadenia na sumu 38,50 EUR.

(4) Ak má zákonný zástupca v materskej škole tretie a ďalšie nezaopatrené dieťa, 
na ktoré prispieva, je výška tretieho a ďalšieho príspevku znížená 
o 50 % zo sumy určenej v § 2 ods. 1 tohto nariadenia, t.j. na sumu 45,00 EUR 
a v § 3 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia na sumu 27,50 EUR.

(5) Príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza v prípadoch stanovených 
zákonom.1

(6) Príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza, ak:

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

a) zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada o odpustenie príspevku z dôvodu, 
že dieťa prerušilo dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať 
po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných 
dôvodov,

b) ak 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
Príspevok za pobyt dieťaťa v školskom klube detí

(1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 
je zákonný zástupca dieťaťa povinný uhrádzať v sume 40,00 EUR.

(2) Príspevok podľa ods. 1 sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca.

§ 5
Podmienky zníženia alebo odpustenia príspevku za pobyt dieťaťa 

v školskom klube detí

(1)Ak má zákonný zástupca v školskom klube detí druhé nezaopatrené dieťa, 
na ktoré mesačne prispieva, je výška druhého príspevku znížená o 30 % zo sumy 
určenej v § 4 ods. 1 tohto nariadenia na sumu 28,00 EUR.

(2) Ak má zákonný zástupca v školskom klube detí tretie a ďalšie nezaopatrené dieťa, 
na ktoré mesačne prispieva, je výška tretieho a ďalšieho príspevku znížená o 50 % 
zo sumy určenej v § 4 ods. 1 tohto nariadenia na sumu 20,00 EUR.

(3) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 
sa neuhrádza v prípadoch stanovených zákonom.2
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§6
Príspevok na nákup potravín v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

(1) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 
vo výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov v 4. finančnom pásme určenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky - v zmysle Prílohy č. 1.

(2) Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre zamestnanca školy alebo školského 
zariadenia sa uhrádza podľa 4. finančného pásma určeného Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - v zmysle Prílohy č. 2. Úhrada sa 
realizuje v súlade s § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení 
neskorších predpisov.

(3) Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre iné fyzické osoby, okrem osôb 
uvedených v ods. 2, sa uhrádza podľa 4. finančného pásma určeného Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - v zmysle Prílohy č. 2. Tento 
stravník uhrádza okrem príspevku na nákup potravín na jedno jedlo aj príspevok 
na režijné náklady.

(4) Príspevok sa uhrádza mesačne najneskôr do 25. dňa v kalendárnom mesiaci 
predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje.

(5) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov sa neuhrádza v prípadoch stanovených 
zákonom.3

3 § 140 ods. 11 a § 141 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

4 § 140 ods. 11 a § 141 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

§7
Príspevok na réžiu školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne

(1) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na réžiu vo výške 12,00 EUR 
za mesiac.

(2) Príspevok na réžiu vo výške 12,00 EUR za mesiac uhrádza zákonný zástupca 
i za stravníkov s diabetes, celíakiou a iným typom diéty, ktorým je umožnená 
donáška hotového jedla do školskej jedálne v súlade s § 8 ods. 3 písm. b) vyhlášky 
č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež,

(3) Príspevok sa uhrádza mesačne najneskôr do 25. dňa v kalendárnom mesiaci 
predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje.

(4) Príspevok na réžiu sa neuhrádza v prípadoch stanovených zákonom.4

§8  
Spoločné ustanovenie

V opodstatnených prípadoch na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, alebo 
ak sa nariadi prerušenie prevádzky škôl a školských zariadení, môže mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, v zastúpení 
starostom mestskej časti, rozhodnúť o znížení, oslobodení alebo dočasnom 
pozastavení úhrady mesačných príspevkov určených týmto nariadením.
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§ 9
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2020 
zo 4. februára 2020 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť 
školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania 
a režijných nákladov v zariadení školského stravovania a Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2021 z 28. septembra 2021, ktorým sa mení 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2020 o príspevku 
na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení 
školského stravovania.

, §10
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2023.

/ /  \

Ing. Matej Vagač 
starosta mestskej časti

Prílohy:

Príloha č. 1: Finančné pásma A na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov

Príloha č. 2: Finančné pásma B na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov pre diétne stravovanie, stravovanie športovcov, celoročné stravovanie 
a stravovanie zamestnancov školy, školských zariadení a iných fyzických osôb

Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 5/2023 zo dňa 07.02.2023.
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Príloha č. 1 kVZN č. 1/2023

M IN ISTERSTVO
ŠKOLSTVA, VEDY, 
VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Stromová h 813 30 Bratislava 1

Finančné pásma A 
na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 

s účinnosťou od 1.1.2023

Materská škola Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu
od 2 do 6 rokov € € € € € €

1. pásmo 0,50 0,40 1,00 0,30 0,65 2,85
2. pásmo 0,55 0,45 1,10 0,35 0,70 3,15
3. pásmo 0,60 0,50 1,20 0,40 0,75 3,45
4. pásmo 0,65 0,55 1,30 0,45 0,85 3,80
5, pásmo 0,70 0,60 1,40 0,50 0,90 4,10

Základná škola Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu
od 6 do 11 rokov € € € € € €

1. pásmo ^ 0 , 7 0 0,60 1,30 0,50 0,90 4,00
2. pásmo 0,75 0,65 1,50 0,55 0,95 4,40
3. pásmo 0,85 0,70 1,70 0,60 1,00 4,85
4. pásmo 0,90 0,75 1,90 0,65 1,10 5,30
5. pásmo 0,95 0,80 2,10 0,70 1,20 5,75

Základná škola Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu
od 11 do 15 rokov € € € € € €

1. pásmo 0,75 0,65 1,50 0,55 0,95 4,40
2. pásmo 0,85 0,70 1,70 0,60 1,00 4,85
3. pásmo 0,90 0,75 1,90 0,65 1,10 5,30
4. pásmo 0,95 0,80 2,10 0,70 1,20 5,75
5. pásmo 1,00 0,85 2,30 0,75 1,30 6,20

Stredná Škola Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu
od 15 do 19 rokov € € € € € €

1. pásmo 0,85 0,70 1,70 0,60 1,00 4,85
2. pásmo 0,90 0,75 1,90 0,65 1,10 5,30
3. pásmo 0,95 0,80 2,10 0,70 1,20 5,75
4. pásmo 1,00 0,85 2,30 0,75 1,30 6,20
5. pásmo 1,05 0,90 2,50 0,80 1,40 6,65

1. V zariadení školského stravovania sa určuje jednotný stupeň finančného pásma pre 
všetky kategórie stravníkov.



2. V zariadení školského stravovania pri základnej škole s materskou školou alebo pri 
spojenej škole môže byť určené finančné pásmo pre deti materskej školy o jeden stupeň 
vyššie ako pre žiakov základnej školy.

3. Zamestnancom školy alebo školského zariadenia a iným fyzickým osobám sa určuje 
stupeň finančného pásma ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných podľa 
Finančného pásma B. Pri príprave hlavných jedál pre zamestnancov školy alebo školského 
zariadenia a iné fyzické osoby podľa Finančného pásma B je v normovaní prípustná 
tolerancia navýšenia hmotnosti mäsa o 30%.

V Bratislave

Ján Horecký 
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR



Príloha č. 2kVZN  č. 2/2023

M IN ISTERSTVO
ŠKOLSTVA, VEDY, 
VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Stromová 1, 813 30 Bratislava 1

Finančné pásma B
na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 

pre diétne stravovanie, stravovanie športovcov, celoročné stravovanie a stravovanie 
zamestnancov školy, školských zariadení a iných fyzických osôb

s účinnosťou od 1.1.2023

Materská škola Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu
od 2 do 6 rokov € € € € € €

1. pásmo 0,60 0,50 1,20 0,40 0,80 3,50
2. pásmo 0,65 0,55 1,30 0,45 0,85 3,80
3. pásmo 0,70 0,60 1,40 0,50 0,90 4,10
4. pásmo 0,75 0,65 1,50 0,55 0,95 4,40
5. pásmo 0,80 0,70 1,60 0,60 1,00 4,70

Základná škola Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu
od 6 do 11 rokov € € € € € €

1. pásmo 0,85 0,75 1,60 0,60 1,10 4,90
2. pásmo 0,90 0,80 1,80 0,65 1,20 5,35
3. pásmo 1,00 0,85 2,00 0,70 1,30 5,85
4. pásmo 1,10 0,90 2,20 0,75 1,40 6,35
5. pásmo 1,15 0,95 2,40 0,80 1,50 6,80

Základná škola Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu
od 11 do 15 rokov € € € € € €

1. pásmo 0,90 0,80 1,80 0,65 1,20 5,35
2. pásmo 1,00 0,85 2,00 0,70 1,30 5,85
3. pásmo 1,10 0,90 2,20 0,75 1,40 6,35
4. pásmo 1,15 0,95 2,40 0,80 1,50 6,80
5. pásmo 1,20 1,00 2,60 0,90 1,60 7,30

Stredná Škola Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu
od 15 do 19 rokov € € € € € e

1. pásmo 1,00 0,85 2,00 0,70 1,30 5,85
2. pásmo 1,10 0,90 2,20 0,75 1,40 6,35
3. pásmo 1,15 0,95 2,40 0,80 1,50 6,80
4. pásmo 1,20 1,00 2,60 0,90 1,60 7,30
5. pásmo 1,30 1,10 2,80 1,00 1,70 7,90

1. V zariadení školského stravovania sa určuje jednotný stupeň finančného pásma pre 
všetky kategórie stravníkov.



2. V zariadení školského stravovania pri základnej škole s materskou školou alebo pri 
spojenej škole môže byť určené finančné pásmo pre deti materskej školy o jeden stupeň 
vyššie ako pre žiakov základnej školy.

3. Zamestnancom školy alebo školského zariadenia a iným fyzickým osobám sa určuje 
stupeň finančného pásma ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných podľa 
Finančného pásma B. Pri príprave hlavných jedál pre zamestnancov školy alebo školského 
zariadenia a iné fyzické osoby podľa Finančného pásma B je v normovaní prípustná 
tolerancia navýšenia hmotnosti mäsa o 30%.

V Bratislave

Ján Hore c ký 
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR


