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všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. …../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
______________________________________________________________
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-
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- VZN č. 1/2020



Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

s c h v a ľ u j e

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. …../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 s účinnosťou od 1. októbra 2021.



Dôvodová správa

A) Všeobecná časť

Novela zákona č. 245/2008 Z. z.. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, účinná od 01. 09. 2021, zaviedla do školského systému povinné
predprimárne vzdelávanie. Plnenie predprimárneho vzdelávania je povinné pre každé dieťa,
ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta ktorý predchádza začiatku školského roka, od
ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole. Návrh upravuje zmenu
terminológie v súlade s aktuálnym znením zákona.
V návrhu sa ďalej precizuje znenie § 3 Neuhrádzanie príspevku na pobyt dieťaťa na pobyt
v materskej škole. V praxi sa ukázalo, že niektorým rodičom nie je z aktuálneho znenia zrejmé,
že nárok na zľavu z príspevku na druhé dieťa nie je možné uplatniť v prípade, ak ich prvé dieťa
plní v materskej škole povinné predprimárne vzdelávanie, a teda príspevok na prvé dieťa
neuhrádzajú. Navrhuje sa výslovne uviesť, že nárok na zľavu z príspevku na pobyt v materskej
škole je možné uplatniť len v tom prípade, ak rodič hradí dva a viac príspevkov.
Ďalšie zmeny sa navrhujú v dôsledku novelizácie zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. V roku 2021 bol
tento zákon novelizovaný trikrát a novely sa týkali najmä poskytovania dotácie na stravu.
Ostatná novela nadobudla účinnosť od 01. 08. 2021. V aktuálnom znení zákona sú nanovo
upravené podmienky, za akých majú na dotáciu nárok rodičia žiakov v základných školách
a päťročných detí, ktoré plnia v materských školách povinné predprimárne vzdelávanie.  Úprava
podmienok významne zúžila okruh oprávnených poberateľov dotácie, čo znamená, že väčšina
rodičov musí v školskom roku 2021/2022 uhrádzať príspevok na nákup potravín v zariadení
školského stravovania a na réžiu v školských jedálňach materských a základných škôl v plnej
výške.
V roku 2019 bol v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto zvýšený príspevok na réžiu v školských jedálňach z 50 centov na 1
EUR, a to najmä z dôvodu predpokladaného nárastu stravníkov v dôsledku zavedenia
celoplošnej štátnej dotácie na tzv. „obedy zadarmo“. Zvýšenie poplatkov pokrylo nárazové
zvýšenie nákladov školských jedální pri zabezpečovaní stravy pre väčší počet detí. Finančnú
situáciu v školských jedálňach sa týmto rozhodnutím podarilo stabilizovať.
Aktuálne zúženie okruhu poberateľov dotácií na stravu v šk. roku 2021/2022 však znamená pre
významne väčšiu časť rodičov neprimerane vysokú finančnú záťaž, ktorú sa navrhuje znížiť
z aktuálnych 1 EUR/deň na 0,60 EUR/deň. Návrh na zníženie príspevku na réžiu v školských
jedálňach reflektuje porovnanie výdavkov rodičov na réžiu v školských jedálňach v ostatných
mestských častiach. Z údajov v priloženej tabuľke je zrejmé, že navrhovaná výška sumy 0,60
EUR/deň je primeranou výškou príspevku na réžiu v školských jedálňach aj pri porovnaní
s ostatnými mestskými časťami Bratislavy.

Mestská časť Základné školy (ZŠ) ZŠ s individuálnou
stravou

Materské školy (MŠ)

Petržalka 10 EUR/mesiac 5 EUR/mesiac 10 EUR/mesiac
Ružinov 13 EUR/mesiac 6,50 UER/mesiac 13 EUR/mesiac
Dúbravka 10 EUR/mesiac 10 EUR/mesiac 10 EUR/mesiac
Vrakuňa 10 EUR/mesiac 5 EUR/mesiac 10 EUR/mesiac
Nové mesto 7 EUR/mesiac 7 EUR/mesiac 7EUR/mesiac



Rača 9 EUR/mesiac 9 EUR/mesiac 9 EUR/mesiac
Lamač 10 EUR/mesiac 10 EUR/mesiac 10 EUR/mesiac
Devínska Nová Ves 5 EUR/mesiac 5 EUR/mesiac 5 EUR/mesiac
Podunajské
Biskupice

10 EUR/mesiac 10 EUR/mesiac 10 EUR/mesiac

Staré Mesto 1EUR/deň =
20EUR/mesiac

1EUR/deň =
20EUR/mesiac

1EUR/deň =
20EUR/mesiac

V súlade s ust. § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:

„Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci
najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je
ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom,
možno v nariadení výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom
vyhlásenia.“

V prípade predmetného  návrhu všeobecne záväzného nariadenia sa z dôvodu naliehavého
verejného záujmu navrhuje skorší začiatok účinnosti od  01. 10. 2021 za účelom zabránenia
zbytočným finančným stratám na strane rodičov, ktorí uhrádzajú za svoje deti príspevok na réžiu
v školských jedálňach a zároveň za účelom zachovania prehľadnosti účtovania v školách
a v zariadeniach školského stravovania v kalendárnom mesiaci október.

B) Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1.
Zosúladenie znenia s aktuálnym znením zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodu 2.
Precizovanie znenia ustanovenia.

K bodu 3.
Precizovanie znenia ustanovenia.

K bodu 4.
Zníženie príspevku na réžiu v školských jedálňach.

K bodu 5.
Zníženie príspevku na réžiu v školských jedálňach.

K bodu 6.
Zníženie príspevku na réžiu v školských jedálňach.

K Čl. II

Úprava účinnosti všeobecne záväzného nariadenia.



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

č. .. ./2021

z 28. septembra 2021,

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.
1/2020 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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov,
§ 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, , § 28 ods. 5 až 8, § 114 ods. 6 a 7,  § 140 ods. 9 až 13, § 141 ods. 5 až 8
a § 142a zákona NR SR 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:

Čl. I

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 sa mení takto:

1. Ustanovenie § 3 ods. (1) písm. a) znie nasledovne:

„dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie, alebo“

2. Ustanovenie § 3 ods. (5) znie nasledovne:

„Ak má zákonný zástupca v materskej škole druhé nezaopatrené dieťa, na ktoré mesačne
prispieva, je výška druhého príspevku (za toto dieťa) znížená o sumu v zmysle Prílohy č. 1
tohto nariadenia, stĺpec D.“

3. Ustanovenie § 3 ods. (6) znie nasledovne:

„Ak má zákonný zástupca v materskej škole tretie a ďalšie nezaopatrené dieťa, na ktoré
mesačne prispieva, je výška tretieho a ďalšieho príspevku (na tretie a ďalšie dieťa) znížená
o sumu v zmysle Prílohy č. 1 tohto nariadenia, stĺpec E.“

4. Ustanovenie § 7 ods. (1) znie nasledovne:

„Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na réžiu vo výške 0,60 EUR/deň za odobratú
stravu v materskej škole.“

5. Ustanovenie § 8 ods. (1) znie nasledovne:



„Zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok na réžiu vo výške 0,60 EUR/deň za odobratú
stravu poskytnutú školskou jedálňou.“

6. Ustanovenie § 8 ods. (3) znie nasledovne:

„Príspevok na réžiu vo výške 0,60 EUR/deň uhrádza zákonný zástupca i za stravníkov s
diabetes, celiakiou a iným typom diéty, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do
školskej jedálne v súlade s § 8 ods. 3 písm. b) Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o
podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež, a ktorým je donesené jedlo
tepelne spracované a podané prostredníctvom školskej jedálne.“

Čl. II

Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. októbra 2021.

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
starostka mestskej časti



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona 
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, 
§ 6 ods. 1, § H ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, § 28 ods. 5 až 8, § 114 ods. 6 a 7, § 140 ods. 9 až 13, § 141 ods. 5 až 8 a § 
142a zákona NR SR 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:

§1
Úvodné ustanovenie

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie") sa ustanovujú povinnosti 
zákonným zástupcom maloletých detí (ďalej len „deti") v súvislosti s pobytom dieťaťa v 
materskej škole, s činnosťou dieťaťa v školskom klube detí, so stravovaním dieťaťa v 
zariadení školského stravovania, ako aj povinnosti iným fyzickým osobám pri stravovaní v 
zariadení školského stravovania.

(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumejú 
školami materské školy a základné školy, 
školskými zariadeniami školské kluby detí, 
zariadeniami školského stravovania školské jedálne v školách, 
všetky v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len 
„mestská časť“).

§2  
Príspevok na 

pobyt dieťaťa v materskej škole

(1) Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca 
dieťaťa povinný prispievať v zmysle Prílohy č. 1 tohto nariadenia, stĺpec A.

(2) Príspevok podľa ods. 1 sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.



§3 
Neuhrádzanie príspevku 

na pobyt dieťaťa v materskej škole

(1) Príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza, ak:
a) má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, alebo
b) zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, alebo
c) je dieťa umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu.

(2) Na základe rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „starosta") 
sa príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole neuhrádza, ak:
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 preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov,

b) dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo prevádzka 
materskej školy bola prerušená zriaďovateľom alebo z iných závažných dôvodov; v 
týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

(3) Ak má jeden zo zákonných zástupcov trvalý pobyt v mestskej časti k 1. januáru 
predchádzajúceho kalendárneho roka, alebo ak je jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa 
zamestnancom školy zriadenej mestskou časťou, je výška príspevku znížená o sumu 
v zmysle Prílohy č. 1 tohto nariadenia, stĺpec B.

(4) Ak nemá zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt v mestskej časti a dieťa navštevuje triedu 
s iným ako slovenským vyučovacím jazykom, je výška príspevku znížená o sumu v zmysle 
Prílohy č. 1 tohto nariadenia, stĺpec C.

(5) Ak má zákonný zástupca v materskej škole druhé nezaopatrené dieťa na ktoré mesačne 
prispieva, je výška príspevku (za toto dieťa) znížená o sumu v zmysle Prílohy č. 1 tohto 
nariadenia, stĺpec D.

(6) Ak má zákonný zástupca v materskej škole tretie a ďalšie nezaopatrené dieťa na ktoré 
mesačne prispieva, je výška príspevku (tretie a ďalšie dieťa) znížená o sumu v zmysle 
Prílohy č. 1 tohto nariadenia, stĺpec

(7) Výška príspevku po zohľadnení znížení vo vyššie uvedených bodoch za každé jednotlivé 
dieťa nemôže byt nižšia ako 0 EUR.

§4 
Príspevok 

na činnosť školského zariadenia

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského zariadenia je zákonný 
zástupca žiaka povinný prispievať mesačne sumou 40 EUR.

(2) Príspevok podľa ods. 1 sa uhrádza vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca.
(3) Ak má žiak a jeden zo zákonných zástupcov trvalý pobyt v mestskej časti k 1. januáru 

predchádzajúceho kalendárneho roka alebo ak je jeden zo zákonných zástupcov žiaka 
zamestnancom školy zriadenej mestskou časťou, je výška príspevku znížená o 10 EUR 
mesačne na jedno nezaopatrené dieťa.

(4) Ak má zákonný zástupca v školskom zariadení školy druhé nezaopatrené dieťa na ktoré 
mesačne prispieva, je výška príspevku (za toto dieťa) znížená o 20 EUR.
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(5) Ak má zákonný zástupca v školskom zariadení školy tretie a ďalšie nezaopatrené dieťa na 
ktoré mesačne prispieva, je výška príspevku (tretie a ďalšie dieťa) znížená o 30 EUR

§5
Odpustenie príspevku 

na činnosť školského zariadenia

Príspevok na činnosť školského zariadenia 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.!)

§6
Príspevok na nákup potravín 

v zariadení školského stravovania

(1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo 
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov školského 
stravovania v 3. pásme  zníž enú o dotáciu poskytnutú štátom .  Dotácia je poskytnutá 
dieťaťu, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a žiakovi základnej školy.

12) 3) 4

(2) Príspevok na nákup potravín na prípravu jedál a nápojov pre zamestnanca školy alebo 
školského zariadenia sa určuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15 - 18/19 ročných v 
rozpätí aktuálnych finančných pásiem v súlade s rozhodnutím ministerstva a úhrada sa 
realizuje v súlade s §152 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení 
neskorších predpisov.

(3) Príspevok na nákup potravín na prípravu jedál a nápojov pre dospelého stravníka (okrem 
osôb uvedených v ods. 2 sa určuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15 - 18/19 ročných^ v 
rozpätí aktuálnych finančných pásiem v súlade s rozhodnutím ministerstva. Tento stravník 
uhrádza okrem príspevku na nákup potravín na jedlo aj režijné náklady na prípravu a výdaj 
jedla.

(4) Príspevok podľa ods. 1 a 3 sa uhrádza vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca.

(1) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na réžiu vo výške 1 EUR/deň za odobratú 
stravu v materskej škole.

(2) Príspevok na réžiu môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa 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 p red p isu .T o  neplatí, ak ide o dieťa, na ktoré sa poskytuje dotácia 
podľa osobitného predpisu.3)

(3) Príspevok na réžiu uhrádza zákonný zástupca i za stravníkov s diabetes, celiakiou a iným 
typom diéty, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne v súlade s § 8 
ods. 3 písm. b) Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na 
zariadenie pre deti a mládež.

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

§7
Príspevok na réžiu školskej jedálne v materskej škole
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§8
Príspevok na réžiu školskej jedálne v základnej škole

(1) Zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok na réžiu vo výške 1 EUR/deň za odobratú stravu 
poskytnutú školskou jedálňou.

(2) Príspevok na réžiu môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a 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.^ To neplatí, ak ide o dieťa a žiaka, na ktoré sa 
poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu.3^

(3) Príspevok na réžiu vo výške 1 EUR/deň uhrádza zákonný zástupca i za stravníkov s 
diabetes, celiakiou a iným typom diéty, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do 
školskej jedálne v súlade s § 8 ods. 3 písm. b) Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o 
podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež, a ktorým je donesené jedlo 
tepelne spracované a podané prostredníctvom školskej jedálne.

(4) Príspevok podľa ods. 1 a 3 sa uhrádza vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca.

§9
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2019 
z 25. júna 2019 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
Všeobecné ustanovenie a účinnosť

(1) Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je príloha „Finančné pásma nákladov na 
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 
01.09.2019.“

Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 1/2020 dna 4. februára 2020.

PRÍLOHA:
č. 1 Výška čiastočnej úhrady (príspevku) za pobyt dieťaťa v materskej škole.

’’zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2> Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.9.2019 v súlade s rozhodnutím Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“)
3) zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
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MINISTERSTVO
W  ŠKOLSTVA, VEDY, 

VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Stromová 1, 813 30 Bratislava 1

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

s účinnosťou od 01. 09. 2019

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

1. pásmo 0,41 0,34 0,80 0,23 0,50 2,28
2. pásmo 0,44 0,36 0,85 0,24 0,53 2,42
3. pásmo 0,46 0,38 0,90 0,26 0,56 2,56

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

1. pásmo 0,56 0,46 1,08 0,31 0,68 3,09
2. pásmo 0,59 0,49 1,15 0,33 0,72 3,28
3. pásmo 0,62 0,52 1,21 0,35 0,76 3,46

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

1. pásmo 0,60 0,50 1,16 0,33 0,73 3,32
2. pásmo 0,63 0,53 1,23 0,35 0,77 3,51
3. pásmo 0,67 0,56 1,30 0,37 0,82 3,72

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

1. pásmo 0,65 0,54 1,26 0,36 0,79 3,60
2. pásmo 0,69 0,57 1,33 0,38 0,84 3,81
3. pásmo 0,73 0,60 1,41 0,40 0,89 4,03

1. Finančné pásmo je zhodné pre všetky vekové kategórie stravníkov v príslušnom zariadení 
školského stravovania okrem zariadení školského stravovania pri spojených materských 
a základných školách môže byť finančné pásmo pre stravníkov detí materských škôl o 1 
stupeň vyššie ako pre stravníkov žiakov základnej školy s oddeleným vedením dokumentácie 
- stravného listu.

2. Podľa ods. 8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie 
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a na úhradu 
režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ.

3. Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného 
finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových



nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú 
kategóriu stravníkov 15-19 ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce.

V Bratislave

Martina Lubyová 
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR



PRÍLOHA č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť škols
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania

p.č. materská škola A B C

1. Beskydská 90,00 € 45,00 € 0,00 €
2. Brnianska 90,00 € 45,00 € 0,00 €
3. Búdková 90,00 € 45,00 € 0,00 €
4. Ferienčíkova 90,00 € 45,00 € 0,00 €
5. Gorazdova 90,00 € 45,00 € 0,00 €
6. Javorinská 90,00 € 45,00 € 0,00 €
7. Karadžičova 90,00 € 45,00 € 0,00 €
8. Kuzmányho 90,00 € 45,00 € 0,00 €
9. Malá 90,00 € 45,00 € 0,00 €
10. Heydukova 90,00 € 45,00 € 0,00 €
11. Myjavská 90,00 € 45,00 € 0,00 €
12. Špitálska 90,00 € 45,00 € 0,00 €
13. Šulekova 90,00 € 45,00 € 0,00 €
14. Tabaková 90,00 € 45,00 € 0,00 €
15. Ti m ra vi na 90,00 € 45,00 € 0,00 €
16. MŠ-Óvoda Ul. 29.augusta 90,00 € 45,00 € 45,00 €
17. Vazovova 90,00 € 45,00 € 0,00 €
18. ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Grôsslingová 90,00 € 45,00 € 0,00 €
19. ZŠ s MŠ M.Hodžu, Škarniclova 90,00 € 45,00 € 0,00 €
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