
Základná škola stredisko ŠJ, Borodáčova 2, 

821 03 Bratislava 

Všeobecné informácie pre stravníkov. 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

mestskej časti Bratislava - Ružinov  

č. 21/ 2012  

z 26. júna 2012,  

ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka  

na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách  

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 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 Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, 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 zákona 

č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:  

 

§ 1  

Úvodné ustanovenie  

 

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa určuje výška 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktorú uhrádza zákonný 

zástupca dieťaťa a žiaka ako aj iná fyzická osoba stravujúca sa v školskej jedálni.  

 

(2) Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka prispieva na čiastočnú úhradu nákladov v materskej 

škole a základnej škole  

a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,  

b) za pobyt žiaka v školskom klube detí,  

c) za poskytovanie stravy v školskej jedálni,  

d) za náklady súvisiace s výrobou jedál a nápojov (ďalej len „réžia“).  

 

 

Materská škola  

 

§ 2  

Výška príspevku  

 

(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

nákladov v materskej škole mesačne na jedno dieťa sumou 25 % sumy životného minima pre 

jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.1)  

 

(2) Výšku príspevku upraví riaditeľ materskej školy vždy v nadväznosti na zmenu sumy 



životného minima na jedno nezaopatrené dieťa ustanovenej opatrením Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v Zbierke zákonov.  

 

(3) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.  

 

§ 3  

Oslobodenie od uhrádzania príspevku  

 

(1) Príspevok materskej škole neuhrádza zákonný zástupca za dieťa, ak  

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

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 podľa osobitného 

predpisu,2)  

c) je dieťa umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu,  

d) dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 

prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo z iných závažných dôvodov; v 

týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca dieťaťa iba pomernú časť určeného príspevku.  

 

(2) Ak má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov, môže riaditeľ 

materskej školy rozhodnúť o neuhrádzaní príspevku.  

 

 

Školský klub detí  

 

§ 4  

Výška príspevku  

 

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri základnej 

škole prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 17,5 % sumy životného minima pre 

jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.1)  

 

(2) Výšku príspevku upraví riaditeľ základnej školy vždy po zmene sumy životného minima 

na jedno nezaopatrené dieťa ustanovenej opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.  

 

(3) Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý 

predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.  

 

§ 5  

Zníženie a odpustenie príspevku  

 

Riaditeľ školy, ktorej je školský klub detí súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo 

odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube detí, ak 

zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v 

hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 2)  

 

 

 



Školská jedáleň  

 

§ 6  

Výška príspevku na poskytovanie stravy  

 

(1) Školská jedáleň pri základnej škole a školská jedáleň pri materskej škole poskytuje 

stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca 

vo výške nákladov na nákup potravín podľa jednotlivých vekových kategórií stravníkov v 

nadväznosti na odporúčané výživové dávky v rozsahu finančných pásiem ustanovených a 

zverejnených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na 

svojom webovom sídle.  

 

(2) Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie 

stravníkov 15-18/19 ročných.  

 

(3) Finančné pásma podľa ods. 1 sa stanovujú nasledovne:  

a) materská škola - 5. pásmo,  

b) základná škola - 4. pásmo,  

c) dospelí stravníci (veková kategória 15-18/19 ročných) - 4. pásmo.  

 

§ 7  

Výška príspevku na réžiu  

 

(1) Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka uhrádza príspevok na réžiu vo výške 30 % z príspevku 

na poskytovanie stravy.  

 

(2) Riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo 

odpustení príspevku na réžiu, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.2) 

Tento doklad nemusí predložiť, ak ide o deti a žiakov, na ktorých sa poskytuje dotácia podľa 

osobitného predpisu.3) Zákonný zástupca musí písomne oznámiť škole, že prestal byť 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, do 7 dní odo dňa, 

keď nastala táto skutočnosť. V prípade, že tak neurobí, je povinný uhradiť celú výšku réžie aj 

spätne.  

 

(3) Cudzí stravníci všetkých vekových kategórií uhrádzajú okrem príspevkov na nákup 

potravín na jedno jedlo aj réžiu vo výške skutočných režijných nákladov potrebných na 

prípravu jedného jedla. Výšku príspevku určí riaditeľ školy.  

 

(4) Zamestnanec materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava - Ružinov uhrádza za jedno jedlo poplatok vo výške príspevku na nákup 

potravín podľa stanoveného finančného pásma a réžiu vo výške skutočných nákladov 

potrebných na prípravu jedného jedla, ktorú určí riaditeľ školy. Úhrada sa realizuje podľa  

§ 152 ods. 3 Zákonníka práce.  

 

(5) Uhradený príspevok na réžiu sa za neodobraté jedlo zákonnému zástupcovi dieťaťa, žiaka 

a cudzím stravníkom nevráti.  

 

 



§ 8  

Použitie príjmov z príspevkov  

 

Príjmy z príspevkov uhradených podľa tohto nariadenia budú v plnej výške zahrnuté do 

rozpočtu materských škôl a základných škôl a budú školám poskytované zriaďovateľom 

mesačne v rámci dotácie na bežné výdavky.  

 

§ 9  

Zrušovacie ustanovenie  

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov  

č. 3/2008, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základných 

školách, materských školách a zariadeniach školského stravovania zákonným zástupcom 

dieťaťa alebo žiaka v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  

Bratislava - Ružinov č. 1/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  

Bratislava - Ružinov č. 4/2011.  

 

§ 10  

Účinnosť  

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.  

 

 

 

Ing. Dušan Pekár, v. r.  

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

mestskej časti Bratislava - Ružinov  

č. 21/ 2012  

z 26. júna 2012,  

ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka  

na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách  

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 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 Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, 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 zákona 

č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:  

 

§ 1  

Úvodné ustanovenie  

 

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa určuje výška 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktorú uhrádza zákonný 

zástupca dieťaťa a žiaka ako aj iná fyzická osoba stravujúca sa v školskej jedálni.  

 



(2) Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka prispieva na čiastočnú úhradu nákladov v materskej 

škole a základnej škole  

a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,  

b) za pobyt žiaka v školskom klube detí,  

c) za poskytovanie stravy v školskej jedálni,  

d) za náklady súvisiace s výrobou jedál a nápojov (ďalej len „réžia“).  

 

 

Materská škola  

 

§ 2  

Výška príspevku  

 

(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

nákladov v materskej škole mesačne na jedno dieťa sumou 25 % sumy životného minima pre 

jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.1)  

 

(2) Výšku príspevku upraví riaditeľ materskej školy vždy v nadväznosti na zmenu sumy 

životného minima na jedno nezaopatrené dieťa ustanovenej opatrením Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v Zbierke zákonov.  

 

(3) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.  

 

§ 3  

Oslobodenie od uhrádzania príspevku  

 

(1) Príspevok materskej škole neuhrádza zákonný zástupca za dieťa, ak  

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

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 podľa osobitného 

predpisu,2)  

c) je dieťa umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu,  

d) dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 

prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo z iných závažných dôvodov; v 

týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca dieťaťa iba pomernú časť určeného príspevku.  

 

(2) Ak má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov, môže riaditeľ 

materskej školy rozhodnúť o neuhrádzaní príspevku.  

 

 

Školský klub detí  

 

§ 4  

Výška príspevku  

 

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri základnej 

škole prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 17,5 % sumy životného minima pre 

jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.1)  



 

(2) Výšku príspevku upraví riaditeľ základnej školy vždy po zmene sumy životného minima 

na jedno nezaopatrené dieťa ustanovenej opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.  

 

(3) Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý 

predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.  

 

§ 5  

Zníženie a odpustenie príspevku  

 

Riaditeľ školy, ktorej je školský klub detí súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo 

odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube detí, ak 

zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v 

hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 2)  

 

 

Školská jedáleň  

 

§ 6  

Výška príspevku na poskytovanie stravy  

 

(1) Školská jedáleň pri základnej škole a školská jedáleň pri materskej škole poskytuje 

stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca 

vo výške nákladov na nákup potravín podľa jednotlivých vekových kategórií stravníkov v 

nadväznosti na odporúčané výživové dávky v rozsahu finančných pásiem ustanovených a 

zverejnených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na 

svojom webovom sídle.  

 

(2) Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie 

stravníkov 15-18/19 ročných.  

 

(3) Finančné pásma podľa ods. 1 sa stanovujú nasledovne:  

a) materská škola - 5. pásmo,  

b) základná škola - 4. pásmo,  

c) dospelí stravníci (veková kategória 15-18/19 ročných) - 4. pásmo.  

 

§ 7  

Výška príspevku na réžiu  

 

(1) Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka uhrádza príspevok na réžiu vo výške 30 % z príspevku 

na poskytovanie stravy.  

 

(2) Riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo 

odpustení príspevku na réžiu, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.2) 

Tento doklad nemusí predložiť, ak ide o deti a žiakov, na ktorých sa poskytuje dotácia podľa 

osobitného predpisu.3) Zákonný zástupca musí písomne oznámiť škole, že prestal byť 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, do 7 dní odo dňa, 

keď nastala táto skutočnosť. V prípade, že tak neurobí, je povinný uhradiť celú výšku réžie aj 



spätne.  

 

(3) Cudzí stravníci všetkých vekových kategórií uhrádzajú okrem príspevkov na nákup 

potravín na jedno jedlo aj réžiu vo výške skutočných režijných nákladov potrebných na 

prípravu jedného jedla. Výšku príspevku určí riaditeľ školy.  

 

(4) Zamestnanec materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava - Ružinov uhrádza za jedno jedlo poplatok vo výške príspevku na nákup 

potravín podľa stanoveného finančného pásma a réžiu vo výške skutočných nákladov 

potrebných na prípravu jedného jedla, ktorú určí riaditeľ školy. Úhrada sa realizuje podľa  

§ 152 ods. 3 Zákonníka práce.  

 

(5) Uhradený príspevok na réžiu sa za neodobraté jedlo zákonnému zástupcovi dieťaťa, žiaka 

a cudzím stravníkom nevráti.  

 

§ 8  

Použitie príjmov z príspevkov  

 

Príjmy z príspevkov uhradených podľa tohto nariadenia budú v plnej výške zahrnuté do 

rozpočtu materských škôl a základných škôl a budú školám poskytované zriaďovateľom 

mesačne v rámci dotácie na bežné výdavky.  

 

§ 9  

Zrušovacie ustanovenie  

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov  

č. 3/2008, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základných 

školách, materských školách a zariadeniach školského stravovania zákonným zástupcom 

dieťaťa alebo žiaka v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  

Bratislava - Ružinov č. 1/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  

Bratislava - Ružinov č. 4/2011.  

 

§ 10  

Účinnosť  

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.  

 

 

 

Ing. Dušan Pekár, v. r.  

starosta  

 

 

 

 

 

 

Dňa 26.6.2012 bolo schválené VZN MČ BA Ružinov č. 21/2012, ktorým sa určuje 

výška príspevku na poskytovanie stravy a výška príspevku na réžiu. 

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.9.2012. 



  

MŠ- výška nákladov na nákup potravín-5.pásmo t.j. 1,34 Eur. 

Réžia z toho 30% je 0,402 Eur - zaokrúhliť na 0,40 Eur. 

  

ZŠ - žiaci 6-10 rokov 

výška nákladov na nákup potravín-4.pásmo t.j. 1,09 Eur. 

Réžia z toho 30% je 0,327 Eur - zaokrúhliť na 0,33 Eur. 

  

ZŠ - žiaci 11-15 rokov 

výška nákladov na nákup potravín-4.pásmo t.j. 1,16 Eur. 

Réžia z toho 30% je 0,348 Eur - zaokrúhliť na 0,35 Eur. 

  

Réžia žiakov športových tried a žiakov s dietnym stravovaním 

sa zaokrúhľuje  matematicky obdobne. 

  

  

Ing. Jaroslav Adamát 

  

Vedúci Referátu prevádzky škôl 

Miestny úrad Bratislava - Ružinov 

Mierová 21 

827 05 Bratislava 

  

tel.: 48284159 

email: jaroslav.adamat@ruzinov.sk 

www.ruzinov.sk 

______________________________________  
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Tel. číslo ŠJ Borodáčova ul.: 02/43291088 

 

č.účtu:1645827456/0200 

 

Výška stravného. 

I st: 1,09 € + réžia 0,33  € = 1,42 € 

II st: 1,16 € + réžia 0,35 €. = 1,51 € 

III.st:1,26 € + réžia 1,82 €  = 3,08 € 

Odhlásenie stravy. 

 

Odhlasovať môžete telefonicky alebo osobne do 8,00 hod. daného dňa. 

 

Prihlásenie stravníka na obed. 

 

-Je prihlásený po odovzdaní zaplatenej zloženky do 8,00 hod./Po zaplatení je potrebné, aby sa 

stravník preukázal dokladom o zaplatení. Vyhnete sa tak stresovej situácii z obidvoch strán a 

hlavne ušetríte deti pri okienku. 

 

-Platba cez internet - odovzdať potvrdenie o platbe do 8,00 hod. 

 



-Trvalý príkaz - strava je evidovaná od prvého dňa v mesiaci. 

 

 

Stránkové hodiny: 

 

- od 7,00 - 8,00 hod 

- posledné tri pracovné dni v starom mesiaci a prvý deň v novom mesiaci aj od 12,00 -14,00 

hod. 

 

 

 

 

 

 


