
 

 

Číslo rozhodnutia: 1324/2021/R65      Dátum vydania: 30. 09.  2021 

          Miesto vydania: Bratislava 

 

 

R O Z H O D N U T  I E 
 

Riaditeľka Základnej školy Základnej školy s materskou školou Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, 831 53 

Bratislava 34. ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia § 5 ods. 3 písm. h), ods. 14 písm. e) zákona NR SR 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej  správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, v súlade s § 28 ods. 4, 5  a § 114  ods. 3, 6 a  § 140 ods. 8, 9 zákona č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia Mestskej časti Bratislava - Rača  (VZN) číslo 13/2020 z  15.12.2020 o určení výšky príspevku 

a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení VZN č. 1/2021 

z 30.03.2021 (ďalej len „nariadenie“), s účinnosťou od 01. 01. 2021 

 
U R Č U J E 

poplatky v materskej škole, školskom klube detí pri ZŠ a zariadeniach školského stravovania pri MŠ a ZŠ 

 
1. Výška príspevku v materskej škole a v školskom klube detí pri ZŠ vychádza zo sumy životného minima 

na jedno nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa, ktoré bolo ustanovené Opatrením 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 244/2021 Z. z. o úprave súm životného minima platné od 

1.júla 2021, na čiastku 99,56 € mesačne.  

 

a) V materskej škole je príspevok vo výške 38,- € mesačne (Článok 2 bod 1 nariadenia), čo je 38% zo 

sumy životného minima, 

 

b) V školskom klube detí je príspevok vo výške 38,- € mesačne (Článok 3 bod 1 nariadenia), čo je 38% zo 

sumy životného minima. 

 

1.1 Tieto príspevky za pobyt sa uhrádzajú vopred a to najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca 

bezhotovostným prevodom na účet školy: SK03 0200 0000 0016 3560 5454. 

 

2. Výška stravného na jedno jedlo podľa finančných pásiem vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR platných od 1. septembra 2019 je nemenná. Zmena nastáva v poskytovaní dotácie štátom, ktorá 

prináleží len tomu zákonnému ktorému bola žiadosť schválená: 

 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ 

alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi; 

 v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v 

domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je 

najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“), 

 v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ 

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 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, 

žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu1 (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto 

skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.  

 

a) stravovanie v MŠ 

 

                                                           
1§ 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 416/2020 Z. z. (s účinnosťou od 1.1.2022 - odkaz na ustanovenie § 33 
ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení v znení zákona č. 416/2020 Z. z.) 

Bežné 

stravovanie 

finančné 

pásmo 

cena dennej 

stravnej jednotky 

Typ stravy na 

deň 

Režijné náklady 

mesačne 
Mesačné náklady + réžia (20dní) 

MŠ 

3. 

1,54 € 

desiata   0,38 € 

8,00 € celkovo strava + réžia 38,80 € 3. obed      0,90 € 

3. olovrant 0,26  € 



 
b) stravovanie v ZŠ 

 

 

 

c) stravovanie zamestnancov školy 

Zamestnanci hradia príspevok na stravné v zmysle § 152 ods. 3 Zákonníka práce 

 

Zamestnanci školy obed 1,41 €  Článok  4 ods. 4 písm. d) a e) nariadenia 

 

d) Výška stravného pre iných stravníkov (cudzí stravníci, zamestnanci) je: 3,13 €. Z toho cena na 

nákup potravín je 1,41 € a režijné náklady 1,72 € 

 

2.1 Príspevky za stravovanie sa uhrádzajú vopred a to najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca 

bezhotovostným prevodom na účet školy: SK87 0200 0000 0016 3563 2751. 

  

3. Oslobodenie od poplatkov 

Dieťa/žiak je oslobodené/-ý od poplatkov 

a) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je poberateľom pomoci 

a príspevkov v hmotnej núdzi podľa zákona 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

b) ak je dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 

 

 

Odôvodnenie: 

Riaditeľka školy stanovila ceny za pobyt dieťaťa v MŠ a v ŠKD a za stravovanie v ZŠS  v zmysle Všeobecne 

záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Rača  číslo 13/2020 zo dňa 15. 12. 2020 o určení výšky 

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

VZN č. 1/2021 z 30.03.2021 (ďalej len „nariadenie“), s účinnosťou od 01.09.2021. Výška príspevku  

vychádza zo sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa alebo neplnoleté dieťa, ktoré bolo 

ustanovené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 244/2021 Z. z. o úprave súm 

životného minima platné od 01.07.2021, na čiastku 99,56 € /mesačne. V zmysle § 2 bod 1 a § 3 bod 1 

uvedeného nariadenia je suma mesačného poplatku 25% zo sumy životného minima. 

 

 

 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.  

Proti rozhodnutiu možno podať návrh na začatie konania podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho 

poriadku (žiadosť, sťažnosť o preskúmanie). 

 

 

 

 

 

 

 

                 ............................................. 

              Mgr. Tatiana Kizivatová 

                 riaditeľka 

Bežné 

stravovanie 

finančné 

pásmo 

cena dennej 

stravnej jednotky 

Typ stravy na 

deň 

Režijné náklady 

mesačne 
Mesačné náklady + réžia (20dní) 

ZŠ 1. stup. 3. 1,21 € obed      1,21 € 9,00 € celkovo strava + réžia             33,20 € 

ZŠ 2. stup. 3. 1,30 € obed      1,30 € 9,00 € celkovo strava + réžia 35,00 € 


