
           Čistopis 

Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves č. 4/2021 

o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 

(o príspevkoch) v školách a školských zariadeniach  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves 
 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na základe samostatnej 

pôsobnosti podľa článku 68 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,  

podľa § 15 odsek 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 28, §114 a §140 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

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

neskorších predpisov, podľa § 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,  

vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves 

č............ o výške príspevku  a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov (o 

príspevkoch) v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava -Devínska Nová Ves.  

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

1. Pre účely tohto nariadenia sú školami materské školy a školskými zariadeniami školské 

kluby detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. 

2. Výška stanoveného príspevku v materských školách a v školských kluboch detí sa mení v 

súvislosti s úpravou súm životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného 

predpisu1).  

3. Výšku stanoveného príspevku v materských školách a v školských kluboch detí bude 

určená podľa tohto nariadenia starostom mestskej časti ako štatutárnym orgánom 

zriaďovateľa a zverejnená riaditeľmi základných a materských škôl obvyklým, verejne 

dostupným spôsobom. 

 

 

Čl. 2 

Materská škola 

 

1. Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca vo výške 

25% zo životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa2). Príspevok uhrádza zákonný 

zástupca dieťaťa materskej škole vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom 

mesiaci. 

                                                 
1) § 5 ods. 1 zákona č. 601/2003  Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
2) § 2 písm. c) bod 2. zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 



 

2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

b) ak 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 predpisu3), 

c) ak je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 

Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre neuhrádzanie príspevku v zmysle 

ods. 2 písm. b) tohto článku, zákonný zástupca túto skutočnosť bezodkladne písomne 

oznámi riaditeľovi. 

 

3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, 

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

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom,  

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 

prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými 

dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného 

príspevku.  

 

Čl. 3 

Školský klub detí 

1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou 

činnosťou školského klubu detí uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške 25%  zo 

životného minima na jedno nezaopatrené dieťa²). Príspevok uhrádza zákonný zástupca 

žiaka základnej školy vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

2. Počas dochádzky dieťaťa do školského klubu detí v čase letných prázdnin zákonný zástupca 

žiaka uhrádza príspevok podľa odseku 1.  

3. Riaditeľ rozhodne o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 1, ak zákonný 

zástupca žiaka 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 predpisu3). Ak dôjde 

k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku v zmysle ods. 3 

tohto článku, zákonný zástupca túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi riaditeľovi. 

4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou 

školského klubu v prípade prerušenia prevádzky z dôvodu mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu sa uhrádza: 

a) pri vyhlásení v danom mesiaci vo výške určenej v ods. 1 tohto článku,  

b) po obnovení prerušenej prevádzky pomerná časť príspevku určeného v ods. 1 tohto 

článku.  

 

                                                 
3)zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 



 

 

5. Ak počas prerušenia vyučovania v dôsledku trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu prebieha výchovno-vzdelávací proces preukázateľne dištančnou 

formou, príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu sa uhrádza vo 

výške určenej ods. 1 tohto článku, prípadne vo výške určenej v ods. 2 tohto článku.  

 

 

Čl.4 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves č. 1/2018 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú 

úhradu nákladov (o príspevkoch) v školách a školských zariadeniach  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. 
 

 

 

 

Čl. 5 

Účinnosť 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves uznesením UMZ č. 42/06/2021 dňa 23.06.2021. 

 

2. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov bol návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia zverejnený na 

úradnej tabuli a na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves od 

07.06.2021.  

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť jeho vyvesením na úradnej tabuli 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a účinnosť dňa 1.9.2021 

 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves dňa 29.6.2021 a účinnosť nadobúda dňa 1.9.2021 

 

 

V Bratislave, dňa 28.6.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Dárius Krajčír 

    starosta mestskej časti 

           Bratislava – Devínska Nová Ves 

v.r 


