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1. 

Návrh uznesenia 
 

Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva 

 

odporúča schváliť 

 

návrh  

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Rača č. ...../2019, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Rača č. 5/2017 o určení 

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

zariadeniach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Dôvodová správa  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Rača č. 5/2017 zo dňa 04.07.2017    

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

a školských zariadeniach (ďalej len „platné VZN“), ktorým sa riadia školy a školské 

zariadenia, určuje v § 4 výšku príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov, ako aj výšku 

príspevku dospelých stravníkov a spôsob jeho platby, ktorý je uhrádzaný školám a školským 

zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Rača. V § 4 ods. 1, 2   a 

3 platného VZN sú stanovené kritériá úhrady príspevku na prípravu a výrobu jedla v školskej 

jedálni pre deti materských škôl a žiakov základných škôl, ktorý uhrádzajú zákonní 

zástupcovia, (resp. u žiakov posledných ročníkov materskej školy uhrádzajú zákonní 

zástupcovia iba 0,14 € k dotácii od štátu vo výške  1,20 € na podporu stravovacích návykov 

detí a žiakov (ďalej len „dotácia“),  ale aj kritériá úhrady príspevku na prípravu a výrobu jedla 

pre dospelých (cudzích) stravníkov. Tento príspevok je zložený z príspevku na režijné 

náklady (ďalej len „réžia“), dotácie a nákup potravín (ďalej  len „stravné“). Výšku stravného 

určujú finančné pásma podľa vekových kategórií stravníkov platné od 01.09.2011 a sú 

stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zároveň 

výroba jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania musí byť v zmysle 

odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania 

materiálno - spotrebných noriem.  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo nové Finančné pásma  na nákup 

potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019.  

Zároveň od tohto termínu bude účinná novela zákona 544/2010 Z.z. vykonaná zákonom 

375/2018 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, kedy štát môže poskytovať dotáciu 1,20 € každému žiakovi na podporu 

stravovacích návykov. 

Naďalej sa bude prihliadať na  povinnosť plniť odporúčané výživové dávky  pre jednotlivé 

kategórie stravníkov a povinnosť dodržiavať materiálno – spotrebné normy vznikla potreba 

úpravy výšky čiastočnej úhrady nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov a dospelých 

stravníkov na nákup potravín na jedno jedlo a postúpiť zo súčasných platných finančných 

pásiem stravníkov do nových finančných pásiem, vydaných MŠVVaŠ SR, ktoré budú platné 

od 01.09.2019. 

Zároveň je nutnosťou v školskom stravovaní uplatniť princíp rovnakého finančného pásma 

pre všetkých stravníkov (deti MŠ, žiaci 1.a 2. stupňa ZŠ a dospelých stravníkov) tak, ako je to 

vyžadované v § 3  písm. c) a d) a § 144 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

 

 

 

 

 

 



Súčasné sumy stravného v zmysle čl. 4 bodov 2 a 3 platného VZN 

reálne náklady zákon. zástupcov 

 

Navrhované sumy stravného v zmysle návrhu novely VZN  v čl. 4 bodov 1, 2 a 3  

 

Bežné 
stravovanie 

 finančné 
pásmo 

cena 
dennej 

stravnej 
jednotky 

Typ 
stravy na 

deň 

Režijné 
náklady 

mesačne 
Mesač. náklady + réžia       (20dní) 

MŠ 3. 1,54 € 

desiata   
0,38 € 

6 € 

strava+ réžia= reálne náklady zákon. 

zástupcov 3-5 roč. detí 
36,80 € 

obed      
0,90 € 

  dotácia od štátu 1,20/deň      iba u 
predškolákov 

-24,00 € 

olovrant 
0,26  € 

 reálne náklady zákon. zástupcov 
predškolákov 

12,80 € 

  

ZŠ 1. stup. 3. 1,21 € 
obed      

1,21 € 
7,00 € 

celkovo strava+ réžia 31,20 € 

z toho 

  dotácia od štátu 1,20/deň  -24,00 € 

 reálne náklady zákon. 
zástupcov 

7,20 € 

ZŠ 2. stup. 3. 1,30 € 
Obed      
1,30 € 

7,00 € 

celkovo strava+ réžia 33,00 € 

z toho 

  dotácia od štátu 1,20/deň  -24,00 € 

reálne náklady zákon. 
zástupcov 

9,00 € 

  

cudzí a 
dospelí     

(ako stred. 
škola) 

3. 1,41 € 
Obed         
1,41 € 

*) 
 
 
 
 

suma za obedy bez réžie 28,20 € 

z toho 
  dotácia od štátu 1,20/deň  0,00 € 

 réžia  *) 

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

       

Bežné 
stravovanie 

 
finančné 
pásmo 

cena 
dennej 

stravnej 
jednotky 

Typ 
stravy 
na deň 

Režijné 
náklady 

mesačne 

Mesač. 
náklady    
+ réžia       
(20 dní) 

  

Diétne 
stravovanie 

 
finančné 
pásmo 

cena 
dennej 

stravnej 
jednotky 

Typ 
stravy 
na deň 

Režijné 
náklady 

mesačne 

Mesač. 
náklady     
+ réžia      
(20 dní) 

MŠ 5. 1,34 € 

desiata   
0,32 € 

6 € 32,80 € MŠ 5. 1,61 € 

desiata   
0,38 € 

6 € 38,20 € 
obed      
0,76 € 

obed      
0,91 € 

olovrant 
0,26 € 

olovrant 
0,31 € 

ZŠ 1. stup. 4. 1,16 € 
obed      

1,16 € 
7,00 € 30,20 € ZŠ 1.stup. 4. 1,31 € 

obed      
1,31 € 

7,00 € 33,20 € 

ZŠ 2. stup. 4.  1,22 € 
Obed      
1,22 € 

7,00 € 31,14 € ZŠ 2.stup. 4. 1,39 € 
Obed      
1,39 € 

7,00 € 34,80 € 



      
Diétne 

stravovanie 
**) 

 finančné 
pásmo 

cena 
dennej 

stravnej 
jednotky 

Typ 
stravy na 

deň 

Režijné 
náklady 

mesačne 
Mesač. náklady + réžia       (20dní) 

MŠ 3. 1,85 € 

desiata   
0,46 € 

6 € 

strava+ réžia= reálne náklady zákon. 

zástupcov 3-5 roč. detí 
43,00 € 

obed      
1,08 € 

  dotácia od štátu 1,20/deň      iba u 
predškolákov 

-24,00 € 

olovrant 
0,31  € 

 reálne náklady zákon. zástupcov 
predškolákov 

19,00 € 

  

ZŠ 1. stup. 3. 1,46 € 
obed      

1,46 € 
7,00 € 

celkovo strava+ réžia 36,20 € 

z toho 

  dotácia od štátu 1,20/deň  -24,00 € 

 reálne náklady zákon. 
zástupcov 

12,20 € 

ZŠ 2. stup. 3. 1,56 € 
Obed      
1,56 € 

7,00 € 

celkovo strava+ réžia 38,20 € 

z toho 

  dotácia od štátu 1,20/deň  -24,00 € 

reálne náklady zákon. 
zástupcov 

14,20 € 

  

cudzí a 
dospelí     

(ako stred. 
škola) 

3. 1,69 € Obed         
1,69 € 

*) 
 
 
 

suma za obedy bez réžie 33,80 € 

z toho 
  dotácia od štátu 1,20/deň  0,00 € 

 réžia  *) 

*) suma vypočítaná zo skutočných nákladov potrebných na prípravu 1 jedla (určuje riaditeľ školy) 
Cenový rozdiel prechodom do  finančného pásma podľa tabuliek platných od 01.09.2019 

Bežné 
stravovanie 

Pôvodné 
náklady zák. 

zást. bez 
dotácie + 

réžia/mesiac 

Navrhované 
náklady 

zákonn. zást. 
bez a s 

dotáciou + 
réžia/mesiac 

Rozdiel  
Diétne 
stravovanie **) 

Pôvodné 
náklady zák. 

zást. bez 
dotácie + 

réžia/mesiac 

Navrhované 
náklady 

zákonn. zást. 
bez a s 

dotáciou + 
réžia/mesiac 

Rozdiel 

MŠ 32,80 € 

3-5 ročné deti  
36,80 € 

4,00 € 

MŠ 38,00 € 

3-5 ročné deti  
36,80 € 

5,00 € 

predškoláci  
12,80 € 

- 20,00 € 
predškoláci  

19,00 € 
-19,00 € 

ZŠ 1. stupeň 28,80 € 7,20 € - 21,60 € ZŠ 1.stup. 33,20 € 12,20 € - 21,00 € 

ZŠ 2. stupeň 30,20 € 9,00 € - 21,20 € ZŠ 2. stupeň 36,20 € 14,20 € - 22,00 € 

  
Bežné 

stravovanie 
pôvodné náklady 
bez réžie 

navrhované 
náklady bez réžie Rozdiel 

Diétne 
stravovanie *) 

pôvodné náklady 
bez réžie 

navrhované 
náklady bez réžie Rozdiel 

Cudzí a 
dospelí  

26,60 € 28,20 € 1,60 € 
Cudzí a 
dospelí  

32,00 € 33,80 € 1,80 € 

 

**) 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. 



3. Materiál    

 

 

 

                                    

 

 

                                  

Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava – Rača  

č. ...../2019 

z ............................ 2019, 

ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Rača č. 5/2017  

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 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 a § 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení:  

 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Rača č. 5/2017 o určení 

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

zariadeniach sa mení takto: 

1. V § 4 odseky 1, 2 a 3 znejú: 

„(1) Príspevok na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni, ktorý uhrádza zákonný 

zástupca dieťaťa alebo žiaka, je zložený z príspevku na nákup potravín (ďalej  

len „stravné“), štátnej dotácie na podporu stravovacích návykov detí a žiakov (ďalej  

len „dotácia“),   a z 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 dotáciou a s mesačnou výškou réžie 

zodpovedajúca 3. pásmu je uvedená v prílohách č. 1 a 2 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.“ 

 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 
(1)  Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti  č. UZN ..............  zo dňa ................... 2019.   

(2) Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda  účinnosť 01. septembra 2019. 

 

 

 

 

                                                                                                        Mgr. Michal Drotován 

                                                                                                                  starosta 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

k nariadeniu č. ..../2019 

 

 

Výška stravného  na jedno jedlo a jeden deň  

s dotáciou a s mesačnou výškou réžie  

 

Bežné 
stravovanie 

 finančné 
pásmo 

cena 
dennej 

stravnej 
jednotky 

Typ stravy na 
deň 

Režijné 
náklady 

mesačne 
Mesač. náklady + réžia       (20dní) 

Materská škola 3. 1,54 € 

desiata   0,38 € 

6 € 

celkovo strava+ réžia 
reálne náklady zákon. zástupcov 

36,80 € 

obed      0,90 € 
Deti v poslednom 

ročníku pred plnením 
povinnej školskej 

dochádzky 

  dotácia 1,20/deň  -24,00 € 

olovrant 0,26  € 
reálne náklady 

zákon. zástupcov  
12,80 € 

 

Základná škola 
1. stup. 

3. 1,21 € obed    1,21 € 7,00 € 

celkovo strava+ réžia 31,20 € 

z toho 

  dotácia 1,20/deň  -24,00 € 

reálne náklady 
zákon. zástupcov 

7,20 € 

Základná škola 
2. stup. 

3. 1,30 € obed  1,30 € 7,00 € 

celkovo strava+ réžia 33,00 € 

z toho 

  dotácia 1,20/deň  -24,00 € 

 reálne náklady 
zákon. zástupcov 

9,00 € 

 

cudzí a dospelí 
stravníci       

3. 1,41 € obed  1,41 € 

*) 
 
 
 
 

suma za obedy bez réžie 28,20 € 

z toho 

  dotácia od štátu 
1,20/deň  

0,00 € 

 réžia  *) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

k nariadeniu č. ..../2019 

 

 

Výška stravného  na jedno jedlo a jeden deň  

s dotáciou a 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. 

 

Diétne 
stravovanie  

 finančné 
pásmo 

cena 
dennej 

stravnej 
jednotky 

Typ stravy na 
deň 

Režijné 
náklady 

mesačne 
Mesačné náklady + réžia       (20dní) 

Materská škola 3. 1,85 € 

desiata 0,46 € 

6 € 

celkovo strava+ réžia 43,00 € 

obed      1,08 € 
Deti v poslednom 

ročníku pred plnením 
povinnej školskej 

dochádzky 

  dotácia 1,20/deň  -24,00 € 

olovrant  0,31  € 
reálne náklady 

zákon. zástupcov 
19,00 € 

 

Základná škola     
1. stup. 

3. 1,46 € obed      1,46 € 7,00 € 

celkovo strava+ réžia 36,20 € 

z toho 

  dotácia 1,20/deň  -24,00 € 

 reálne náklady 
zákon. zástupcov 

12,20 € 

Základná škola     
2. stup. 

3. 1,56 € obed      1,50 € 7,00 € 

celkovo strava+ réžia 38,20 € 

z toho 

  dotácia 1,20/deň  -24,00 € 

reálne náklady 
zákon. zástupcov 

14,20 € 

  

cudzí a dospelí     
(ako stred. 

škola) 
3. 1,69 € obed       1,69 € 

 
 

*)  
 
 

 

suma za obedy bez réžie 33,80 € 

z toho 

  dotácia 1,20/deň  0,00 € 

 réžia  *) 

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

 

 

 

 

 

 

 



4. Stanoviská stálych komisií 

 

Materiál:  

Návrh VZN č. ..... /2014 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  

 

 

 

 

 

Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia mandátová       

Komisia finančná, majetková 

a podnikateľská 
   

Komisia školská, kultúrna, športová 

a pre podporu podnikania  

a vinohradníctva 

Odporúča schváliť  návrh VZN č. ..... /2019 ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č.5/2017 o určení výšky príspevku a spôsobe 

jeho  platby  na  čiastočnú   úhradu   nákladov           

v   školách    a   školských zariadeniach  

 

 

A 

   


