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Návrh na uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo  
 

a) ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o výške príspevku v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce; 

 

b) berie na vedomie dôvodovú správu k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 

č. ... /2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce; 

   

c) schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2021 o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce.  
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Dôvodová správa 

 

A.       Všeobecná časť 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

a výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Rusovce (ďalej ako „návrh nariadenia“) predkladá prednostka Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Rusovce (ďalej ako „MiÚ“) na rokovanie miestneho zastupiteľstva 

so zámerom sprehľadniť a aktualizovať znenie v súčasnosti platného a účinného nariadenia 

(VZN č. 1/2019), určiť výšku jednotlivých príspevkov zákonného zástupcu na úhradu 

nákladov spojených s nákupom potravín a réžiou školskej jedálne, a tiež upraviť výšku 

príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-

vzdelávacou činnosťou školského klubu detí, ktoré je zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka 

povinný zaplatiť.  

 

Odo dňa prijatia VZN č. 1/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce, ktoré sa schválením tohto 

návrhu nariadenia ruší, nastali dve významné okolnosti – dve zmeny, pre ktoré vznikla 

potreba vydania nového nariadenia:  

 

I. mestská časť sa z pozície zriaďovateľa rozhodla zvýšiť kvalitu a hospodárnosť 

poskytovanej služby stravovania pre deti materskej školy a pre žiakov základnej 

školy prostredníctvom externého dodávateľa stravy;  

 

II. Národnou radou Slovenskej republiky (ďalej ako „NR SR“) boli prijaté dva 

novelizačné zákony, ktorými sa najmä mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. 

o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov a ktorými boli zrušené tzv. „obedy 

zadarmo“ zavedené v septembri 2019, v dôsledku čoho dôjde k výpadku príjmov 

z rozpočtu mestskej časti vo výške 1,20 EUR/mesiac na dieťa a/alebo žiaka 

stravníka a odobratý obed.  

 

Ad I.: 

Z dôvodu častých a neutíchajúcich podnetov od zákonných zástupcov detí, ktorí prejavovali 

svoju nespokojnosť s výživovou hodnotou obedov svojich detí, bol MiÚ vypracovaný 

dotazník s názvom „Školské stravovanie“. 

 

Dotazník vyplnilo 164 rodičov, čo je viac ako polovica zákonných zástupcov detí 

navštevujúcich školskú jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Vývojová 228 

Bratislava-Rusovce (ďalej len „školská jedáleň“). 

 

Výsledky dotazníka jednoznačne preukázali, že väčšina rodičov na základe názoru svojich 

detí, je nespokojná so stravou, ktorú im školská jedáleň poskytuje vo forme obeda. 

 

Mestská časť chce poskytovať a sprostredkovať čo najkvalitnejšie služby, najmä keď ide 

o deti a mládež. Nakoľko mestskou časťou zriadená škola nie je dlhodobo schopná 

prevádzkovať školskú jedáleň, ktorá by poskytovala stravu v kvalite požadovanej rodičmi 

detí, starostka mestskej časti sa rozhodla zriadiť školskú stravovaciu komisiu ako svoj 

poradný orgán, ktorý odporučil zvoliť pre tento účel externého poskytovateľa služieb. Na 
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tomto základe pripravila mestská časť informatívny prieskum trhu za účelom získania 

prehľadu cenových ponúk v segmente trhu s poskytovaním služieb školského stravovania 

tak, aby externý poskytovateľ služieb školského stravovania bol schopný zabezpečiť od 

nového školského roka 2021/2022 kvalitnejšiu stravu za priaznivejšiu cenu s podmienkou 

výberu z dvoch jedál.      

 

Ad II.: 

NR SR sa uzniesla na dvoch novelizačných zákonoch: 

(i) zákone č. 417/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách 

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov a 
 

(ii) zákone č. 257/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách 

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov, 

(ďalej ako „novelizačné zákony“ alebo „novely“), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2021.  

 

V dôsledku predmetnej právnej úpravy sa od 01. 08. 2021 regulujú podmienky poskytovania 

štátnej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí materskej školy a žiakov 

základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce, čo ovplyvní 

konečnú výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na úhradu nákladov 

spojených s nákupom potravín a réžiou školskej jedálne, ktoré je zákonný zástupca 

dieťaťa alebo žiaka povinný zaplatiť.  

 

Štátna dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa do 31. 07. 2021 

poskytovala podľa ustanovenia § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej ako 

„zákon č. 544/2010 Z. z.“) zriaďovateľovi materskej školy alebo základnej školy na 

zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a základnej škole na každé dieťa, 

ktoré navštevovalo posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, a to 

v mesačnej výške 1,20 EUR.1   

 

Podľa predmetných noviel zákona č. 544/2010 Z. z. sa s účinnosťou od 1. augusta 2021 

bude dotácia poskytovať len na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej a 

základnej škole na (a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu 

a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým 

sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a (b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo 

základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo 

ktorej príjem je najviac vo výške životného minima alebo (c) dieťa, ktoré navštevuje 

posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani 

jeden člen neuplatnil na toto dieťa daňový bonus2. S účinnosťou od 1. augusta 2021 sa 

 

1 Súčasne sa dotácia poskytovala aj dieťaťu, ktoré navštevovalo materskú školu, okrem dieťaťa ktoré 

navštevovalo posledný ročník materskej školy, a žilo v domácnosti, ktorej sa poskytovala pomoc v hmotnej núdzi 

alebo ktorej príjem bol najviac vo výške životného minima. Dotácia sa zároveň poskytovala aj každému dieťaťu v 

materskej škole, okrem dieťaťa, ktoré navštevovalo posledný ročník materskej školy bolo najmenej 50 % detí z 

domácností, ktorým sa poskytovala pomoc v hmotnej núdzi.  
 

2 § 9 ods. 2 bod 4. písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z.  
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súčasne mení aj výška štátnej dotácie zo sumy 1,20 EUR na sumu 1,30 EUR za každý deň, 

v ktorom sa toto dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo 

vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Štátna dotácia sa teda zvýšila o 10 centov, 

ale zmenil sa adresát spôsobilý na jej príjem. 

 

Znamená to, že po nadobudnutí účinnosti noviel, t. j. od 1. augusta 2021, sa ruší 

univerzálny príspevok na tzv. „obedy zadarmo“, ktorý bol zavedený od 1. septembra 

2019 pre deti posledného ročníka materskej školy a všetkých žiakov základnej školy. 

Právna úprava nároku na dotáciu sa de facto vracia do podoby spred 1. septembra 2019, t. j. 

deti materskej školy alebo žiaci základnej školy mali nárok na dotáciu, iba ak boli v hmotnej 

núdzi alebo ak boli z domácnosti, v ktorej bol príjem najviac vo výške životného minima, 

alebo ak navštevujú materskú školu alebo základnú školu, v ktorej je najmenej 50 % detí z 

domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ide o prípady škôl nachádzajúcich 

v oblastiach s prevažujúcou marginalizovanou rómskou komunitou). 

 

V novom školskom roku 2021/2022 budú zákonní zástupcovia detí materských škôl, 

a/alebo žiakov základných škôl opätovne povinní uhrádzať celú nariadením určenú 

výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a v školských 

zariadeniach. Ako kompenzáciu za zrušenie plošného dotovania obedov v materských a 

základných školách štát upravil novelou zákona o dani z príjmov výšku daňového bonusu 

na dieťa. 

 

Nakoľko sa mení aj výška sumy dotácie poskytovanej štátom mestskej časti (vo väčšine 

prípadov z 1,20 EUR na mesiac na stravníka na 0,00 EUR), z uvedeného dôvodu je 

nevyhnutná reakcia mestskej časti či už vo forme právnej úpravy všeobecne záväzného 

nariadenia vo veci určenia výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, ale taktiež 

v súvislosti s organizačno-technickou zmenou poskytovania služieb stravovania detí 

v školskej jedálni. 

 

Cieľom návrhu nariadenia je zníženie nákladov a výdavkov spojených s nákupom 

potravín a réžiou školskej jedálne a zabezpečenie vyššej kvality a možnosti výberu 

obedových menu pre deti a žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni. 

 

 

V súčasnosti sú náklady na zabezpečenie školského stravovania pomerne vysoké. V ďalšom 

texte uvádzame spôsob výpočtu nákladov na jednotlivé jedlá pri internej forme školského 

stravovania.  

 

Za celkovú sumu nákladov sa do analýzy zobrala celková suma rozpočtu školskej jedálne 

schválená v prvotnom rozpočte ZŠ s MŠ Vývojová 228 na r. 2021, kedy sa nepredpokladalo 

prerušenie prevádzky z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Táto celková suma rozpočtu 

ŠJ vo výške 264 770 Eur bola v analýze navýšená o výdavky na stravu zamestnancov 

v rozpočtoch ZŠ, MŠ, ŠKD spolu vo výške 2 951 Eur. Nasleduje podrobná tabuľka rozpočtu 

ŠJ tak ako bola schválená na miestnom zastupiteľstve 19. 01. 2021: 



 

 

  
    

Rozpočet  na roky 2021 - 2023 
Školská jedáleň a kuchyňa - ŠJ a K 

UCET OD SK TR PT POL PROG ZDROJ POPIS 

Rozpočet    
2021 

Rozpočet    
2022 

Rozpočet    
2023 

Poznámky 

  09 6 0   611 7.3. 41 Tarifný plat  48 454 49 423 55 419 

Tarifné platy sú napočítané podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu 
zamestnancov - 7 nepedagogických zamestnancov a sú navýšené v 
priemere o 2,5%  pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf 
zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme  celoročne 
s účinnosťou od 01.01.2021  v zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a podpísania 
dohody medzi odborovými zväzmi a vládou SR v zmysle nariadenia vlády  
SR č. 338/2019 Z. z.. A je tu taktiež započítané zvýšenie minimálnej mzdy 
pre zamestnancov od 01.01.2021 v zmysle platnej legislatívy.  

4 09 6 0   611 7.3. 72g Tarifný plat - poplatky 5 500 5 500 5 500   

5 09 6 0   611 7.3. 72g Tarifný plat - poplatky 6 500 6 500 6 500   

  09 6 0   612001 7.3. 41 príplatky-osobný 5 511 5 621 5 733   

5 09 6 0   612001 7.3. 72g poplatky réžia - príplatky-osobný 3 000 3 000 3 000   

  09 6 0   612002 7.3. 41 príplatky-ostatné,nadčasy 6 376 6 496 6 624   

  09 6 0   614 7.3. 41 Odmeny 1 075 1 096 1 118   

5 09 6 0   614 7.3. 72g Odmeny 3 600 3 600 3 600   

  09 6 0   621 7.3. 41 Poistné do zdravot.poist. 7 496 7 646 7 799   

  09 6 0   625001 7.3. 41 Na nemocenské poistenie 1 180 1 204 1 228   

  09 6 0   625002 7.3. 41 Na starobné poistenie 8 442 8 611 8 783   

4 09 6 0   625002 7.3. 72g poplatky réžia-Na starobné poistenie 2 000 2 000 2 000   

  09 6 0   625003 7.3. 41 Na úrazové poistenie 608 620 633   

  09 6 0   625004 7.3. 41 Na invalidné poistenie 2 216 2 260 2 305   

  09 6 0   625005 7.3. 41 Na poistenie v nezamestnanosti 714 728 742   

  09 6 0   625007 7.3. 41 Na poistenie do rezervného fondu sol. 3 369 3 436 3 505   

                Mzdy a odvody spolu 106 040 107 740 114 490   

5 09 6 0   631001 7.3. 41 poplatky režie-cestovne 200 200 200   
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5 09 6 0   632001 7.3. 72g poplatky réžia -  energie 10 650 10 650 10 650 

Podľa aktuálneho cenníka nového vysúťaženého  dodávateľa elektriny 
na roky 2021 a 2022. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových 
platieb na rok 2019 a vyúčtovacích faktúr. Celkové zúčtovanie 
a skutočné náklady na energie sú nám známe v rámci vyúčtovacích 
mesačných faktúr (platby určené  30 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa 
skutočnej spotreby mesačné zálohy v sume 2 200,00 €) Spotreba  je 
rozrátaná na jednotlivé strediská. Dodávky energií  sú predbežne 
rozpočtované podľa víťaznej ponuky schváleného dodávateľa a podľa 
nášho návrhu mesačných zálohových platieb. Zároveň je tu zarátaná aj 
zálohová platba pre miestny úrad za využívanie priestorov kuchyne a 
jedálne v dome kultúry pre potreby školy vo výške 800,00 
euro/mesačne. 

5 09 6 0   632002 7.3. 72g Vodné, stočné 846 846 846 

finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby určené  30 % 
podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby  -  priemerná  
mesačne  spotreba 160 m3   cena za  m3   = 2,40 € ) Od roku 2018 
zaúčtovania aj stočného.  Zároveň je tu zarátaná aj zálohová platba pre 
miestny úrad za využívanie priestorov kuchyne a jedálne v dome kultúry 
pre potreby školy.     

  09 6 0   632003 7.3. 41 Poštové a telekomun. služby 830 830 830 

náklady za telekomunikačné  služby, zvýšené poštovné poplatky, 1 x 
mobilná linka  – paušál 35,00 € / mesačne, mobilný internet pre prácu 
s Edupage 

5 09 6 0   632003 7.3. 72g Poštové a telekomun. služby 500 500 500   

  09 6 0   633006 7.3. 41 Všeobecný materiál 800 800 800 

v položke je zahrnutý nákup materiálu na údržbu priestorov a vybavenia 
ŠJ a K. Využitie prostriedkov je závislé od dosiahnutia príjmov z 
poplatkov za réžiu, nákup kuchynské vybavenie taniere, poháre, príbory, 
spotrebný materiál   

4 09 6 0   633006 7.3. 72g poplatky cudzí - Všeobecný materiál 0 0 0   

5 09 6 0   633006 7.3. 72g poplatky réžia -  všeobecný materiál 2 704 2 704 2 704 

v položke je zahrnutý nákup materiálu na údržbu priestorov a vybavenia 
ŠJ a K.  Umývacie a oplachovacie prostriedky do umývačiek riadu,  
zvýšená spotreba čistiace prostriedky , v položke je zahrnutý nákup 
materiálu na údržbu priestorov a vybavenia ŠJ a K. Kancelárske potreby 
150,00 €, toner 200,00 €, predplatné odbornej tlače 80,00 €,  náhradné 
diely a potreby  nevyhnutné pre výkon práce v ŠJ a K 

  09 6 0   633010 7.3. 41 Ochranné prac. prostriedky 500 500 500 
osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov v zmysle 
zákona 

9 09 6 0   633011 7.3. 72f popl.stravníci-potraviny 57 467 130 000 130 000   

9 09 6 0   635006 7.3. 111 potraviny-štatný prispevok na stravu 72 533 0 0 
v zmysle zákona finančné prostriedky poskytované štátom na podporu 
stravovania na nákup potravín 

  09 6 0   637001 7.3. 41 školenia, semináre 200 200 200   
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  09 6 0   637004 7.3. 41 Všeobecné služby 1 000 1 000 1 000 

všetky služby potrebné na denný chod ŠJ a K a výdajne stravy v MŠ. 
Predpísané revízie a kontroly zariadení (elektrických zariadení, hasiacich 
prístrojov, hydrantov, plynových zariadení), posudky pri vyraďovaní 
elektrospotrebičov, dezinfekcia 500,00 €, deratizácia atď. 

5 09 6 0   637004 7.3. 72g poplatky réžia - Všeobecné služby 8 000 8 000 8 000 

všetky služby potrebné na denný chod ŠJ a K a výdajne stravy v MŠ. OLO, 
spracovanie účtovníctva a mzdových podkladov, GDPR, služby správcu  
siete a výpočtovej techniky ročný poplatok 300,00 €, rohože – čistenie a 
prenájom 2x ks, deratizácia 4 x  ročne, aktualizácie softvérov 150,00 €,  
likvidácia veľkokapacitného odpadu, vývoz odpadu EKO Slovakia, údržba 
RZS/TPS mesačný poplatok s DPH 39,00 x 12 mesiacov - 450,00 €, 
osobné ochranné pracovné prostriedky, pomôcky pre nepedagogických 
zamestnancov v zmysle zákona, nákup a výmena opotrebovanej 
techniky, nákup spotrebného tovaru atď. 

5 09 6 0   637006 7.3. 72g poplatky réžia - náhrady-rekr.poukazy 500 500 500   

5 09 6 0   637012 7.3. 72g poplatky réžia - popl.pu 350 350 350   

5 09 6 0   637014 7.3. 72g stravovanie 150 150 150   

  09 6 0   637016 7.3. 41 Prídel do sociáneho fondu 500 500 500   

  09 6 0   637027 7.3. 41 Odmeny zam.mimoprac.pomeru 500 500 500   

  09 6 0   642015 7.3. 41 Na nemocenské dávky 500 500 500   

                Prevádzka spolu 158 730 158 730 158 730   

                Školská jedáleň sumár 264 770 266 470 273 220   

  09 6 0     7.3. 41 Školská jedáleň- z RMČ 90 270 91 970 98 720   

4 09 6 0     7.3. 72g 
Školská jedáleň - poplatky-cudzí 
stravníci 7 500 7 500 7 500   

5 09 6 0     7.3. 72g Školská jedáleň- poplatky- režie 37 000 37 000 37 000   

9 09 6 0     7.3. 111 potraviny-štatný prispevok na stravu 72 533 0 0   

9 09 6 0     7.3. 72f Školská jedáleň- potraviny 57 467 130 000 130 000   

              41 Školská jedáleň- z RMČ 90 270 91 970 98 720   

              72g Školská jedáleň - poplatky VZN 44 500 44 500 44 500   

              72f Školská jedáleň-platby za potraviny 57 467 130 000 130 000   

              72xx Školská jedáleň-platby zdroj 72xx 101 967 174 500 174 500   

              111 potraviny-štatný prispevok na stravu 72 533 0 0   

                Školská jedáleň sumár 264 770 266 470 273 220   
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Suma rozpočtu ŠJ vo výške 264 770 Eur navýšená o výdavky na stravu zamestnancov v rozpočtoch ZŠ, MŠ, ŠKD spolu vo výške 2 951 Eur, teda celkovo 267 721 

Eur bola rozpočítaná podľa stravných jednotiek (finančných pásiem pre jednotlivé jedlá) a podľa počtu vydaných jedál v roku 2019. Počet skutočne vydaných jedál sa 

zobral z roku 2019, pretože v tom roku neboli prerušenia prevádzky ŠJ z dôvodu pandémie COVID-19. Nasleduje tabuľka výpočtov nákladov na jednotlivé jedlá, kde 

v poslednom stĺpci je uvedená cena jedla (celkové náklady na 1 jedlo) pri internom zabezpečení stravovania: 

ANALÝZA NÁKLADOV NA JEDNOTLIVÉ JEDLÁ V ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ RUSOVCE 

 

Výška 
stravnej 
jednotky 
podľa 
vyhlášky od 
1.9.2019  
(3. pásmo) 

Koeficient 
podľa strav. 
Jednotky 

Počty jedál v 
r.2019 (pred 
COVID-19 
prerušeniami) 

Prepoč. 
Koeficient 
počtom 
jedál 

Výsled. 
Koeficient 

Celkové náklady na 
druhy jedál 
(interne)=prvotný 
rozp. ŠJ r. 2021 v € 

Celkové náklady na 1 
jedlo 
(interne)=prvotný 
rozp. v € 

CELK.SUMA           264 770,00   

Obed MŠ 0,90 0,164835 19081 3145,22 0,203176 53 794,7861 2,819285 

Desiata MŠ 0,38 0,069597 19081 1327,982 0,085785 22 713,3541 1,190365 

Olovrant MŠ 0,26 0,047619 19081 908,619 0,058695 15 540,7160 0,81446 

MŠ SPOLU 1,54   19081       4,824111 

Obed ZŠ 
I.stupeň od 
1.9.2019;  1,21 0,221612 28774 6376,656 0,41192 109 064,1838 3,790373 

Obed ZŠ 
II.stupeň od 
1.9.2019; 5-
9ročník.  1,30 0,238095 11239 2675,952 0,172862 45 768,5936 4,072301 

Obedy 
Zamestnanci ZŠ 
s MŠ 1,41 0,258242 4050 1045,879 0,067562 20 839,3663 5,145523 

            

↑K obedom 
Zamestnan. bola 
pripočít. ešte polož 
637014 zo ZŠ, MŠ, 
ŠKD=2951 €   

Suma bez 
rozp.pol  
637014 
zamestnanci 
ZŠ, MŠ, ŠKD           264 770,0000   

Celková suma 
stravy 5,46 1,000000   15480,31 1,000000 267 721,0000 22,6564 
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Pre porovnanie nákladov medzi internou formou stravovania a zabezpečením stravovania externým dodávateľom uvádzame nasledovnú tabuľku: 

ANALÝZA NÁKLADOV NA JEDNOTLIVÉ JEDLÁ V ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ RUSOVCE- POROVNANIE 

  

Celkové náklady na 
druhy jedál 
(interne)=prvotný 
rozp. v € 

Celkové náklady na 1 
jedlo 
(interne)=prvotný 
rozp. v € 

Náklady na 1 jedlo 
(ext)= 
NAJVÝHODNEJŠIA 
PONUKA bezodpl. 
Nájom v € 

Celk. Náklady na 
druhy (ext)= 
NAJVÝHODNEJŠIA 
PONUKA bezodplat. 
Nájom v € 

Náklady na 1 jedlo 
(ext)= 
NAJVÝHODNEJŠIA 
PONUKA Odpl. Nájom 
v € 

Celk.  Náklady na 
druhy (ext)= 
NAJVÝHODNEJŠIA 
PONUKA Odplat. 
Nájom v € 

CELK.SUMA 264 770,00           

MŠ SPOLU   4,824111 3,100000 59 151,10 3,200000 61 059,20 

Obed ZŠ 
I.stupeň od 
1.9.2019;  109 064,1838 3,790373 2,700000 77 689,80 2,800000 80 567,20 

Obed ZŠ 
II.stupeň od 
1.9.2019; 5-9 
ročník.  45 768,5936 4,072301 2,800000 31 469,20 2,900000 32 593,10 

Obedy 
Zamestnanci ZŠ 
s MŠ 20 839,3663 5,145523 3,100000 12 555,00 3,200000 12 960,00 

  

↑K obedom 
Zamestnan. bola 
pripočít. ešte polož 
637014 zo ZŠ, MŠ, 
ŠKD=2951 €           

Suma bez 
rozp.pol  
637014 
zamestnanci 
ZŠ, MŠ, ŠKD 264 770,0000           

Celková suma 
stravy 267 721,0000 22,6564 14,800000 180 865,10 15,300000 187 179,50 

ROZDIEL Nákl. 
= ÚSPORA       -86 855,90   -80 541,50 

Výška zrušenej 
dotácie za rok       72 533,00   72 533,00 

CELK. 
VÝSLEDOK       -14 322,90   -8 008,50 
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Celkové náklady na druhy pri externom stravovaní vo vyššie uvedenej tabuľke boli vypočítané ako súčin počtov jedál a cien za jednotlivé typy jedál v cenovej ponuke 

firmy. Z uvedeného vyplýva, že školské stravovanie externou formou pri bezodplatnom prenájme by znamenalo úsporu 86 855,90 Eur v rozpočte MČ Bratislava-

Rusovce a ŠJ v porovnaní s internou formou. Po odpočítaní zrušenej dotácie stále zostane suma 14 322,90 Eur, ktorá môže zostať ako rezerva na budúci rast cien 

potravín, energií a miezd, ktorý sa očakáva v budúcnosti, alebo môže byť použitá v rámci financovania školstva prípadne iných aktivít v MČ Bratislava-Rusovce. 

 

Ak by MČ Bratislava-Rusovce pokračovala internou formou stravovania, tak by to znamenalo potrebu dofinancovať výpadok dotácie na stravu vo výške 72 533 

Eur/rok buď zo zdrojov od rodičov alebo na úkor iných povinností (kompetencií) MČ Bratislava-Rusovce. 

 

 



Návrh nariadenia obsahuje úpravu poplatkov v ŠKD, ktorá je však len symbolická 

v porovnaní s rastom nákladov na ŠKD. Teda dôvodom úpravy je výrazný rast nákladov 

ŠKD. Pre porovnanie nákladov uvádzame tabuľku, ktorá obsahuje údaje zo schválených 

rozpočtov na ŠKD: 

 

POROVNANIE NÁKLADOV NA ŠKD Rusovce 

ROK 
NÁKLADY 

(VÝDAVKY) V € 

2015 56 451,00 

2021 135 740,00 

Percento nárastu (v %) 240,46 
 

 

Návrh nariadenia bude mať pozitívny vplyv na kvalitu stravovania detí v školskej jedálni 

a zároveň bude mať negatívny vplyv na rozpočet mestskej časti. Z toho dôvodu je potrebné 

zvážiť úsporu nákladov formou zabezpečenia školského stravovania externe.  

 

Návrh nariadenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a 

medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a 

ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.  

 

 

 

 

V Bratislave dňa 02. novembra 2021 

 

Mgr. Martina Zuberská,  v. r. 

prednostka MiÚ 
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Mestská časť Bratislava-Rusovce, na základe samostatnej pôsobnosti podľa stanovenia 

článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ustanovení § 4 ods. 3 písm. g) a n) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 

ustanovenia  § 28, 49, 114, 116 a 40 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

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

a podľa ustanovenia § 6 ods. 12 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 vydáva toto 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

Zo 16. 08. 2021 

 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce sa 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, v zmysle § 28, § 114 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 ods. 3 písm. j) a § 6 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 § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z.  

o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 

 

Čl. I 

 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ ÚSTANOVENIA 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku a 

spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré 

budú uhrádzať školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Rusovce (ďalej len „mestská časť“). 
 

(2) Pre účely tohto nariadenia sú školami materské školy (ďalej aj „MŠ“) a základné školy  

(ďalej aj „ZŠ“) a školskými zariadeniami sú školské kluby detí, školské strediská záujmovej 

činnosti a školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. 
 

 

 

 

http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1025985&f=3
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DRUHÁ ČASŤ 

SPOLOČNÉ ÚSTANOVENIA 

 

§ 2 

Materská škola 

 

(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca (ďalej len „rodič“) na 

čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu vo výške 50 eur. 
 

(2) Príspevok rodič uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom 

mesiaci. 
 

(3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b) ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 

k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu a predloží riaditeľovi ZŠ s MŠ 

(ďalej len „riaditeľ“) doklad o tejto skutočnosti, 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 

d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných 

dôvodov preukázateľným spôsobom, 

e) ktoré nenavštevuje materskú školu v čase prerušenia prevádzky počas letných 

prázdnin. 
 

(4) Počas dochádzky dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin uhrádza rodič plnú 

výšku príspevku podľa ods. 1 tohto článku. 
 

(5) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza rodič v prípade, že bola prerušená prevádzka 

materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia 

dieťaťa do náhradnej materskej školy. 
 

(6) Riaditeľ je oprávnený spoplatniť oneskorené vyzdvihnutie detí svojimi rodičmi, za každú 

aj začatú polhodinu vo výške 10 eur.  

 

§ 3 

Školský klub detí 

 

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského 

klubu detí prispieva rodič mesačne na jedného žiaka sumou 30 eur. 
 

(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou 

školského klubu detí prispieva rodič mesačne na jedného žiaka sumou 18 eur.    
         

(3) Skrátená výchovno-vzdelávacia činnosť pre účely tohto nariadenia je zápis dieťaťa do 

školského klubu detí len na ranný školský klub detí alebo pobyt dieťaťa v školskom klube detí 

v čase podávania obeda, alebo zápis len na záujmovú činnosť školského klubu detí. 
 

(4) Počas dochádzky dieťaťa do školského klubu detí v čase letných prázdnin rodič uhrádza 

plnú výšku stanoveného príspevku. 
 

(5) Príspevok rodič uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom 

mesiaci. 
 

(6) Riaditeľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1 alebo  

ods. 2 tohto článku, ak rodič o to riaditeľa písomne požiada a predloží mu doklad o tom, že je 
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poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného 

predpisu. 
 

(7) Riaditeľ je oprávnený spoplatniť oneskorené vyzdvihnutie detí svojimi rodičmi, za každú 

aj začatú polhodinu vo výške 10 eur.  

 

§ 4 

Školská jedáleň pri materskej a základnej škole 

 

(1) Rodič uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo výške aktuálnych nákladov na 

nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové 

dávky podľa finančných pásiem Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len 

„MŠVVaŠ SR“) zvýšený o časť režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov, a to 

v závislosti od výšky dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, 

poskytovanej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR SR“).  
 

(2) Finančné pásma 

a) určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov. Zmena finančných pásiem sa viaže na aktuálny výnos 

MŠVVaŠ SR.  

b) Zriaďovateľ je oprávnený postupovať podľa aktuálnych finančných pásiem 

určených MŠVVaŠ SR, ktoré sú prílohou č. 2 tohto VZN, bez schválenia v MZ 

Bratislava-Rusovce.  

c) Zriaďovateľ je oprávnený určiť  

i. výšku doplnkového jedla (desiata) pre žiakov v ročníkoch 1. - 4.  

ii. výšku doplnkového jedla (desiata) pre žiakov v ročníkoch 5. - 9. 
 

(3) Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce) sa zabezpečuje podľa 

vekovej kategórie stravníkov od 15 - 19 ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka 

práce. 
 

(4) V prípade neodhlásenia stravníka zo stravovania sa úhrada za stravnú jednotku nevracia. 
 

(5) Platba rodiča dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, za celodennú stravu na jeden deň 

je znížená o dotáciu v zmysle osobitného právneho predpisu1), a to za každé dieťa, ktoré 

navštevuje materskú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 

alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. 
 

(6) Platba zákonného zástupcu za stravu na jeden deň je znížená o dotáciu v zmysle 

osobitného právneho predpisu¹, a to za každé dieťa, ktoré navštevuje základnú školu a žije v 

domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo 

výške životného minima. 
 

(7) Platba zákonného zástupcu za stravu na jeden deň je znížená o dotáciu v zmysle 

osobitného právneho predpisu¹, a to za dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej 

školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti 

neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré 

dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa 

osobitného predpisu2); táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným 

vyhlásením. 
 

(8) Určenie výšky ceny celodennej stravy dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy je 

ustanovené v prílohe č. 1 tohto nariadenia. 
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(9) Výšku úhrady zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Rusovce za stravu si určí zamestnávateľ interným predpisom. 

 

 

TRETIA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 5 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019 o výške príspevku 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Rusovce.  
 

Čl. II 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD. 

starostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
 

2) § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 416/2020 Z. z.  
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Príloha č. 1  
 

k Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2021 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce 

 

 

Určenie výšky ceny celodennej stravy dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy  

 

Príspevok zákonného zástupcu na nákup 

potravín podľa 3. finančného pásma nákladov 

na nákup potravín 

Príspevok zákonného 

zástupcu na úhradu 

režijných nákladov 

školskej jedálne 

Platba zákonného 

zástupcu za 

celodennú 

stravu/jeden obed  Desiata Obed Olovrant 

Materská škola         

Dieťa od 2 do 5 

rokov veku 0,38 € 0,90 € 0,26 € 0,35 € 1,89 €  

Dieťa posledného 

ročníka 0,38 € 0,90 € 0,26 € 0,35 € 1,89 €  

Základná škola      

Žiak I. stupeň   1,21 €  0,14 € 1,35 €  

Žiak II. stupeň  1,30 €  0,14 € 1,44 € 
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Príloha č. 2  
 

k Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2021 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce 
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