Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Rača
č. 13/2020
z 15. decembra 2020

o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača 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 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 10 a
§ 141 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 a § 6 ods. 24 v spojení s § 6 ods. 12 písm. c), e) a h)
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 súlade s čl. 38 písm. a) a r) štatútu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevkov zákonných
zástupcov detí a žiakov a spôsob ich platby na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách a v
školských kluboch detí, školských jedálňach a výdajných školských jedálňach (ďalej len „školské
zariadenia“) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača („ďalej len „mestská
časť“), spojených s umiestnením alebo stravovaním detí a žiakov.
2. Pri stanovení výšky príspevku v materských školách a v školských zariadeniach sa vychádza z
úpravy sumy životného minima podľa osobitného predpisu1) pre jedno nezaopatrené dieťa.
3. Výšku stanoveného príspevku zverejní na verejne prístupnom mieste
a) v materskej škole jej riaditeľ,
b) v základnej škole riaditeľ základnej školy, ktorého je školské zariadenie súčasťou.
Článok 2
Materská škola
1. Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške
38% životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, zaokrúhlené na celé euro. Za tretie a každé
ďalšie dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Rača, zákonný zástupca mesačný príspevok neuhrádza.
2. Príspevok sa uhrádza najneskôr do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu dochádzky dieťaťa do materskej školy. V prvom mesiaci dochádzky do
materskej školy sa príspevok uhrádza do 10. dňa príslušného mesiaca.
')

§ 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

1/6

3. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza v prípadoch uvedených v osobitnom
predpise.2)
4. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza na základe rozhodnutia mestskej časti
ako zriaďovateľa v prípadoch uvedených v osobitnom predpise.3)
Článok 3
Školský klub detí
1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou
školského klubu detí v základnej škole (ďalej len „školský klub detí“) uhrádza zákonný zástupca
žiaka vo výške 38 % životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, zaokrúhlené na celé euro. Za
tretie a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača, zákonný zástupca mesačný príspevok neuhrádza.
2. Príspevok sa uhrádza najneskôr do 25. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu dochádzky dieťaťa do školského klubu detí. V prvom mesiaci dochádzky do
školského klubu detí sa príspevok uhrádza do 10. dňa príslušného mesiaca.
3. Počas dochádzky žiaka do školského klubu detí v čase letných prázdnin, zákonný zástupca žiaka
uhrádza príspevok v sume, ktorá sa vypočíta zo skutočných nákladov za prevádzku školského klubu
detí. Výšku príspevku určí riaditeľ školy, ktorej súčasťou je školský klub detí.
4. Mestská časť ako zriaďovateľ školského klubu detí rozhodne o znížení alebo odpustení príspevku
podľa odseku 1 tohto ustanovenia v prípade uvedenom v osobitnom predpise.4)
5. Príspevok za školský klub detí sa za obdobie, kedy školský klub nie je prevádzkovaný z dôvodu
mimoriadnej situácie uhrádza vo výške 0 eur.
Článok 4
Školská jedáleň
1. Príspevok na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni sa skladá z príspevku na nákup potravín
(ďalej len „stravné“) a príspevku na režijné náklady (ďalej len „réžia“).
2. Výšku stravného na jedno jedlo určujú aktuálne finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a zverejnené na jeho internetovej stránke.
Finančné pásma podľa predchádzajúcej vety sa stanovujú nasledovne:
a) materská škola (stravníci od 2 do 6 rokov) - 3. pásmo,
b) základná škola (stravníci od 6 do 11 rokov) - 3. pásmo,
c) základná škola (stravníci od 11 do 15 rokov) - 3. pásmo,
d) iní stravníci (cudzí dospelí stravníci a zamestnanci škôl) - ako stredná škola (stravníci od 15 do
18/19 rokov) - 3. pásmo;
výška stravného na jedno jedlo a jeden deň s mesačnou výškou réžie zodpovedajúca 3. pásmu je
uvedená v prílohách č. 1 a 2 tohto nariadenia.
3. V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia
ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-spotrebných
noriem, receptúr pre diétne stravovanie a finančných pásiem vydaných ministerstvom. Finančné
pásma pre diétne stravovanie sa stanovujú nasledovne:
a) materská škola (stravníci od 2 do 6 rokov) - 3. pásmo,
b) základná škola (stravníci od 6 do 11 rokov) - 3. pásmo,
c) základná škola (stravníci od 11 do 15 rokov) - 3. pásmo.
4. Výška príspevku na režijné náklady je:
a) 8,- Eur mesačne pre deti v materskej škole,
b) 9,- Eur pre žiakov 1. stupňa základnej školy,
c) 9,- Eur pre žiakov 2. stupňa základnej školy,
§ 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.
§ 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.
4) § 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.
2)
3)
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5.

6.
7.

8.

d) pre cudzích dospelých stravníkov v sume, ktorá sa vypočíta zo skutočných nákladov potrebných
na prípravu jedného jedla, ktorú určí riaditeľ školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň,
e) pre zamestnancov školy v sume, ktorá sa vypočíta zo skutočných nákladov potrebných na
prípravu jedného jedla, ktorú určí riaditeľ školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň; úhrada sa
realizuje podľa osobitného predpisu.5)
Stravné a režijné náklady podľa odseku 2 až 4 tohto ustanovenia sa uhrádza zálohovo vopred
zahŕňajúc 20 pracovných dní v mesiaci, bezhotovostným prevodom na účet príslušnej školskej
jedálne, vopred najneskôr do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje. V prvom mesiaci stravovania do 10. dňa
prvého mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje.
V prípade možnosti čerpať štátnu dotáciu na jedno dieťa a deň sa reálne náklady zákonných
zástupcov na stravné znížia o túto dotáciu.
Zariadenie školského stravovania predloží vyúčtovanie stravného podľa skutočne odstravovaných
dní (nedoplatky, preplatky) zákonným zástupcom stravníka alebo iným stravníkom v polročných
intervaloch, najneskôr do 15. februára a 15. júla príslušného kalendárneho roka.
Mestská časť ako zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku
podľa odseku 2 až 4 tohto ustanovenia v prípade uvedenom v osobitnom predpise.6)
Článok 5
Výdajná školská jedáleň

1. Príspevok na prípravu a výrobu jedla vydávaného vo výdajnej školskej jedálni uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa alebo žiaka v školskej jedálni, ktorá jedlo pripravuje a vyrába. Príspevok na
prípravu a výrobu jedla vydávaného vo výdajnej školskej jedálni je zložený zo stravného a z
príspevku na režijné náklady.
2. Pri určovaní výšky stravného podľa odseku 1 tohto ustanovenia sa postupuje podľa Článku 4 ods. 2
alebo 3 tohto nariadenia. Pri určovaní výšky príspevku na režijné náklady podľa odseku 1 tohto
ustanovenia sa postupuje podľa Článku 4 ods. 4 tohto nariadenia.
3. Stravné a režijné náklady podľa odseku 1 a 2 tohto ustanovenia sa uhrádza spôsobom uvedeným v
Článku 4 ods. 5 tohto nariadenia.
4. Na postup pri vyúčtovaní stravného podľa odseku 1 tohto ustanovenia sa vzťahuje Článku 4 ods. 6
tohto nariadenia.
5. Mestská časť ako zriaďovateľ výdajnej školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku podľa odseku 1 tohto ustanovenia v prípade uvedenom v osobitnom predpise.7)
6. Príspevok za výdajnú školskú jedáleň sa za obdobie kedy výdajná školská jedáleň nie je
prevádzkovaná z dôvodu mimoriadnej situácie uhrádza vo výške 0 Eur.
Článok 6
Použitie príjmov z príspevkov
Príjmy z príspevkov uhradených podľa tohto nariadenia sa v plnej výške zahrňujú do rozpočtu
príslušných materských škôl a základných škôl.
Článok 7
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2017 zo 04. júla 2017 o
určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 z 18. júna 2019 a všeobecne záväzného
nariadenia č. 8/2020 z 30. júna 2020.

5)
6)
7)

§ 152 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
§ 140 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z.
§ 141 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z.
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Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. UZN
300/15/12/20/P zo dňa 15. decembra 2020.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. januára 2021.

Mgr. Michal Drotován, v. r.
starosta
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Príloha č. 1
k nariadeniu č. 13/2020

Výška stravného na jedno jedlo a jeden deň
s mesačnou výškou réžie
pri bežnom stravovaní

Bežné
stravovanie

Cena
Finančné dennej
pásmo stravnej
jednotky

Typ
stravy
na deň

Režijné
náklady Mesačné náklady strava + réžia (20 dní)
mesačne

desiata
0,38 €
Materská
škola

3.

1,54 €

obed
0,90 €

8€

olovrant
0,26 €

Deti
v poslednom
ročníku pred
plnením
povinnej
školskej
dochádzky

reálne
náklady
zákon.
zástupcov

38,80 €

Mesačné náklady strava+ réžia (20 dní)
Základná
škola
1. stupeň

Základná
škola
2. stupeň

Cudzí
a dospelí
stravníci

3.

3.

3.

1,21 €

obed
1,21 €

1,30 €

obed
1,30 €

1,41 €

obed
1,41 €

9,00 €

9,00 €

*)

reálne náklady zákon.
zástupcov

33,20 €

reálne náklady zákon.
zástupcov

35,00 €

suma za obedy bez réžie
(20 dní)

28,20 €

réžia
*)
*) suma vypočítaná zo skutočných nákladov potrebných na prípravu 1 jedla (určuje riaditeľ školy)
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Príloha č. 2
k nariadeniu č. 13/2020

Výška stravného na jedno jedlo a jeden deň
s mesačnou výškou réžie
pri diétnom stravovaní
Poznámka:
V zariadeniach školského stravovania pri ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Rača
sa diétna strava nevyrába. Intoleracia na určité potraviny sa rieši individuálne v spolupráci so
zákonnými zástupcami detí a žiakov.

Bežné
stravovanie

Cena
Finančné dennej
pásmo stravnej
jednotky

Typ
stravy
na deň

Režijné
náklady Mesačné náklady strava + réžia (20 dní)
mesačne

desiata
0,46 €
Materská
škola

3.

1,85 €

obed
1,08 €

8€

olovrant
0,31 €

Deti
v poslednom
ročníku pred
plnením
povinnej
školskej
dochádzky

reálne
náklady
zákon.
zástupcov

45,00 €

Mesačné náklady strava+ réžia (20 dní)
Základná
škola
1. stupeň

3.

1,46 €

obed
1,46 €

9,00 €

reálne náklady zákon.
zástupcov

38,20 €

Základná
škola
2. stupeň

3.

1,56 €

obed
1,56 €

9,00 €

reálne náklady zákon.
zástupcov

40,20 €

Cudzí
a dospelí
stravníci

3.

1,69 €

obed
1,69 €

*)

suma za obedy bez réžie
(20 dní)

33,80 €

réžia
*)
*) suma vypočítaná zo skutočných nákladov potrebných na prípravu 1 jedla (určuje riaditeľ školy)
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