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1. Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Rača po prerokovaní materiálu 

schvaľuje  

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Rača  č. ...../2015, ktorým sa mení a 
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Rača  č. 3/2012 o určení 
výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Rača   
č. 1/2014 

2. 
Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava - Rača 

 
Miestna rada MZ MČ Bratislava - Rača po prerokovaní materiálu 

 
 

odporúča 
 

MZ MČ Bratislava - Rača  

 

schváliť 

návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Rača  č. ...../2015, ktorým 
sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Rača  č. 3/2012 o 
určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 
školských zariadeniach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – 
Rača  č. 1/2014 
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3. Dôvodová správa 

Mestská časť Bratislava-Rača ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, v súlade s § 6 ods. 1 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade  
s § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 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 a v zmysle § 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 (zákon o štátnej správe  
v školstve), určuje všeobecne záväzným nariadením okrem iného: 

a) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v materskej škole 
(MŠ), 

b) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 
(ŠKD), 

Výšku príspevku a spôsob platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
určilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača dňa 11.9.2012 schválením VZN  
č. 3/2012. Uvedené VZN bolo z dôvodu meniacich sa podmienok (vzrastajúcich nákladov) za nákup 
potravín pre školské jedálne a potrebu uplatnenia princípu rovnakého finančného pásma pre všetkých 
stravníkov novelizované ďalším VZN č. 1/2014 z 24.06.2014. 

Aktuálny návrh na úpravu výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa predkladá  
na rokovanie orgánov mestskej časti Bratislava - Rača z dôvodu nedostatočného objemu finančných 
prostriedkov na pokrytie nákladov na originálne kompetencie – pokrytie bežných výdavkov v MŠ  
a ŠKD okrem iného aj z dôvodu súčasného zvyšovania kapacít MŠ, zvyšovania počtu žiakov ZŠ a tým 
aj zvyšovania počtu žiakov v ŠKD. 

Nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku MŠ a ŠKD je naďalej nevyhnutné riešiť  
aj primeraným finančným zainteresovaním zákonných zástupcov detí a žiakov a teda úpravou výšky 
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ, za činnosť  
v ŠKD a to aj v súvislosti so zvyšujúcimi sa kapacitami MŠ, zvyšujúcim sa počtom žiakov v ZŠ a tým 
aj žiakov v ŠKD a zvyšujúcimi sa nákladmi na ich prevádzku. 

Mestská časť v ostatných rokoch investuje do budov materských a základných škôl nemalé finančné 
prostriedky, od ktorých očakáva znižovanie najmä energetických nákladov,  
ale na druhej strane každoročne rastú na základe zákonných opatrení osobné náklady. 

V platnom VZN č. 3/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 
nákladov školách a školských zariadeniach v čl. 2 Materská škola ods. 1 a čl. 3 Školský klub detí  
ods. 1 je stanovených 20% (18,08 €) z aktuálnej sumy životného minima  
(v súčasnosti je to suma 90,42 €) na 1 nezaopatrené dieťa. Výšku tohto príspevku  
(20 % = 18,08 €) na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa materskej školy, žiaka v školskom klube detí 
uhrádza zákonný zástupca dieťaťa /žiaka.  

Pre nasledujúce obdobie odporúčame zachovať spôsob výpočtu výšky príspevku – percentom 
z výšky životného minima.  

Do odborných komisií bol predostretý návrh 25%, 28 % a 30% sumy životného minima  
pre jedno nezaopatrené dieťa.  Odborné komisie odporučili schváliť 25% životného minima pre jedno 
nezaopatrené dieťa, ako  

a) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa  
v materskej škole a  

b) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou 
činnosťou školského klubu detí v základnej škole. 
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Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, 
porovnanie VZN niektorých mestských častí Bratislavy 

Bratislava –Vajnory (VZN 2/2015) 
MŠ – do 31.3.2015 15 % životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, od 01.04.2015 28% 
životného minima, t.j. 25,32 €/dieťa/mesiac 
ŠKD - do 31.3.2015 15 % životného minima pre jedného žiaka, od 01.04.2015 28% životného 
minima, t.j. 25,32 €/žiaka/mesiac 

Bratislava – Nové Mesto (VZN 7/2014): 
Výška príspevku rodiča na jedno dieťa v materskej škole a v školskom klube je uvedená  v tabuľke  

 
 
ŠKD v základných školách 
 

 
 
15 €/mesiac/žiaka 

Materské školy ostatné 20 € 
/dieťa/mesiac 

MŠ Jeséniova 61 25€ 
/dieťa/mesiac MŠ Odborárska 2 

 
MŠ Pionierska 12 

60€ 
/dieťa/mesiac 

 
Mestská časť Bratislava-Staré mesto (VZN 18/2013): 
MŠ - 30 €/mesiac, trvalý pobyt rodičov zníženie o 5 €, za druhé dieťa a každé ďalšie s trvalým 
pobytom rodičov v MČ zníženie o 10 € (po znížení 25 €, resp. 15 €) 
ŠKD - 23 €/na mesiac, trvalý pobyt dieťaťa aj rodičov v MČ zníženie o 5 € (po znížení 18 €) 

Mestská časť Bratislava-Ružinov (VZN 24/2012): 
MŠ - 22,60 €/mesiac - t. j. 25 % životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa 
ŠKD - 15,80 €/mesiac - t. j. 17,5 % životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa 

Bratislava – Podunajské Biskupice (VZN 8/2012) 
MŠ - 22 % sumy životného minima na dieťa/mesiac, t.j. 19,90 € 
ŠKD – 15% sumy životného minima na žiaka/mesiac, t.j. 13,60 € 

Mestská časť Bratislava – Petržalka (VZN 3/2015): 
MŠ:  25 €/mesiac/dieťa, ktorý sa znižuje za 2. dieťa o 3 € menej zo základnej výšky príspevku. Na 3. 
dieťa o 5 € menej zo základnej výšky príspevku a na každé ďalšie dieťa kumulatívne menej 
zo základnej výšky príspevku.“ 
ŠKD: 16 €/mesiac/dieťa, na 2. dieťa o 1 € menej a na každé ďalšie 
kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku.  
Skrátená výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno 
dieťa príspevok v rozpätí od 6 € do 10 €. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov určí riaditeľ 
podľa náročnosti a druhu klubovej činnosti“. 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka (VZN 3/2013): 
MŠ - 25 €/mesiac pre jedno nezaopatrené dieťa s trvalým bydliskom v mestskej časti 
30 €/mesiac pre jedno nezaopatrené dieťa s trvalým bydliskom z inej mestskej časti 
ŠKD - 18 €/mesiac pre jedno nezaopatrené dieťa 

Účinnosť VZN navrhujeme od 01.09.2015. 
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4. Materiál 

 

 

 

 

 

Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava – Rača 

č. ...../2015 
z ............................ 2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Rača č. 3/2012 

o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach  

v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Rača č. 1/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Rača podľa § 15 odsek 2 písm. a) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov , § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , § 28 ods. 5 a § 114 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 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, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:  

 
Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Rača č. 3/2012 o určení 
výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Rača č. 
1/2014 sa mení  a dopĺňa takto: 

1. V čl. 2 bod 1 znie: 
„1. Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca 
dieťaťa vo výške 25% životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa.“. 

2.    V čl. 3 bod 1 znie: 
„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 25 % životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa.“. 
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Čl. II 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej 
časti Bratislava - Rača dňa 12. mája 2015 uznesením č. UZN ............................... 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.septembra 2015. 

Mgr. Peter Pilinský 
starosta 
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5. Stanoviská stálych komisií 

Materiál: Návrh VZN č. ...../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení VZN č. 1/2014 

 

Komisia stanovisko zapracované 

A/N 

zdôvodnenie 

Komisia finančná, majetková 
a podnikateľská 

Odporúča schváliť návrh VZN vo variantnom riešení 1. - výška príspevku  
na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a ŠKD vo výške 25% sumy životného 
minima. 

A 

 

Komisia školstva, kultúry 
a športu 

Odporúča schváliť 1. variant návrhu novely VZN 3/2012 o určení výšky 
príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách  
a školských zariadeniach vo výške 25% sumy životného minima. 
 

A 

 

Komisia výstavby, územného 
rozvoja, dopravy, životného 
prostredia a verejného 
poriadku 

     

Komisia sociálna, zdravotná, 
bytová a pre spoluprácu s 
obč. združeniami 

   


