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1. 

Návrh uznesenia 

Miestna Rada Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

odporúča 

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Rača č. .../2020 z 30. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2017 zo 4. 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 v predloženom znení s účinnosťou od 16. júla 2020. 
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2. Dôvodová správa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2017 zo 4. 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 si v praxi  

vyžiadalo určité úpravy VZN. Sú to tieto: 

Úhrada príspevkov na pobyt detí v materskej škole školskom klube detí sa podľa súčasne 

platného VZN uhrádza do 10. dňa v príslušnom mesiaci. Táto prax si vyžaduje zmenu z dôvodu, 

že deti chodia do MŠ resp. ŠKD od 1. dňa v mesiaci a platby zákonných zástupcov za pobyt 

dieťaťa v MŠ a za školský klub detí nebývajú často uhradené načas. V niektorých prípadoch 

prídu platby až ku koncu mesiaca. Z tohto dôvodu je potrebné posunúť termín úhrad za MŠ 

a ŠKD. 

V návrhu VZN je stanovený termín úhrad najneskôr do 25. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu dochádzky dieťaťa do MŠ (ŠKD).  

V prvom mesiaci do 10. dňa prvého mesiaca dochádzky nového dieťaťa do materskej školy 

(školského klubu detí)“.  

 

Ďalším návrhom zmeny  vznikol zo zámeru základných škôl počas letných prázdnin otvoriť 

letnú ŠKD pre žiakov rodičov, ktorí budú musieť byť v lete v práci. Je to ústretový krok 

pracujúcim občanom s cieľom zmysluplne vyplniť čas prázdnin ich detí a zvýšiť ich bezpečnosť, 

keďže nemôžu tráviť letné mesiace ako rodina. Letná ŠKD by bola v prevádzke v pracovných 

dňoch od 8,00 do 16,00 hod., čo je spolu 9 hodín. ŠKD počas školského roka funguje maximálne 

na 5 hodín denne.  

V pôvodnom VZN  mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-

vzdelávacou činnosťou ŠKD v základnej škole uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške  

25 % životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. V súčasnosti je to suma 23,99 € mesačne.   

Táto suma však ani zďaleka nepokrýva náklady spojené s činnosťou ŠKD počas letných 

prázdnin. V návrhu nového VZN je, že sa výška úhrad za letnú ŠKD vypočíta podľa skutočných 

nákladov v tom ktorom roku. 

 

Ďalšie zmeny VZN sa zaoberajú možnými mimoriadnymi situáciami. Vložením nových odsekov 

do § 3, § 4 a § 5 sa rieši platenie (neplatenie) poplatkov rodičmi v čase mimoriadnej situácie. 

Vložením nového § 8 „Spoločné ustanovenia“ sa rieši problém s poplatkami  

od rodičov počas momentálnej pandémie COVID-19 v období od 10.3.2020 do 31.5.2020. 

Uvedené zmeny VZN budú pre financovanie materských škôl a školského klubu detí 

bezpochybne prínosom. 
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3. Materiál 

 

 
 

N Á V R H  

V š e o b e c n e  z á v ä z n é  n a r i a d e n i e  
mestskej časti Bratislava-Rača  

č. ..../2020 

z 30. júna 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača  

č. 5/2017 zo 4. 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 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona                  

č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, 

§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 114 

ods. 6, § 140 ods. 10, § 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, § 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 a v súlade s Čl. 38 písm. a) štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších dodatkov sa uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení:  

 

 

Čl. I. 

Doplnenia a zmeny nariadenia 

 

Jednotlivé ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2017 zo 04.07.2017 o určení výšky 

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

zariadeniach v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 (ďalej len „nariadenie“) 

sa dopĺňajú a menia nasledovne:  

 

1. § 2 odsek 2 sa nahrádza nasledovným novým znením: 

„(2) Príspevok sa uhrádza vopred 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. § 3 odsek 2 sa nahrádza nasledovným novým znením: 

„(2) Príspevok sa uhrádza vopred najneskôr do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, 

ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu dochádzky dieťaťa do školského klubu detí. 
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V prvom mesiaci dochádzky do školského klubu detí sa príspevok uhrádza do 10. dňa 

príslušného  mesiaca.“.  

 

3. § 3 odsek 3 sa nahrádza nasledovným novým znením: 

„(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. § 3 sa dopĺňa novým odsekom 5 s nasledovným znením: 

„(5) Príspevok za školský klub detí sa za obdobie, kedy školský klub nie je prevádzkovaný  

z dôvodu mimoriadnej situácie uhrádza vo výške 0 eur.“  

 

5. § 4 sa dopĺňa novým odsekom 8 s nasledovným znením: 

„(5) Príspevok za školskú jedáleň sa za obdobie kedy školská jedáleň nie je prevádzkovaná 

z dôvodu mimoriadnej situácie uhrádza vo výške 0 eur.“  

 

6. § 5 sa dopĺňa novým odsekom 6 s nasledovným znením: 

„(5) Príspevok za výdajnú školskú jedáleň sa za obdobie kedy výdajná školská jedáleň  

nie je prevádzkovaná z dôvodu mimoriadnej situácie uhrádza vo výške 0 eur.“  

 

7. Za § 7 v znení „Zrušovacie ustanovenie“ sa vkladá nový § 8 „Spoločné ustanovenia“ 

nasledovnom v znení:  

 

„§ 8 

Spoločné ustanovenia 

 

Počas mimoriadnej situácie spôsobenej závažným dôvodom, ktorým je pandémia COVID-

19, je v čase od 10.03.2020 do 31.05.2020 príspevok podľa § 3 za školský klub detí, príspevok 

podľa § 4 za školskú jedáleň a príspevok podľa § 5 za výdajnú školskú jedáleň vo výške 0 eur.“. 

 

 

8. Pôvodný § 8 „Záverečné ustanovenia“ nariadenia bude prečíslený na § 9.   

 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Účinnosťou tohto nariadenia sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Rača č. 5/2017 zo 4. júla 2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby  

na čiastočnú úhradu nákladov na školách a školských zariadeniach v znení všeobecne 

záväzného nariadenia č. 2/2019. 

2. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača č. UZN xx/30/06/20/P zo dňa 30.06.2020. 

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. júla 2020. 

  

 

       Mgr. Michal Drotován 

        starosta 



 

4. Stanoviská stálych komisií   

 Materiál: Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. ....../2020 z 30. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2017 zo 4. 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 

 

Komisia stanovisko 
zapracované 

A/N 
zdôvodnenie 

Komisia školská, 

kultúrna, 

športová a  pre 

podporu 

podnikania a 

vinohradníctva 

Odporúča schváliť  návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača 

č.  ......./2020 z 30. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Rača č. 5/2017 zo 4. 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 

A  

 
Komisia finančná                          

a majetková 

 

Odporúča schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2020 z 

30. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača 

č. 5/2017 zo 4. 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 v predloženom 

znení s účinnosťou od 16. júla 2020. 
 

 

A 

 

 

 

Komisia  životného 

prostredia, výstavby, 

územného plánu              

a  dopravy 

   

Komisia sociálna a 

bytová 
 

  


