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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Riaditeľka Materskej školy, Milana Marečka 20, Bratislava v súlade so všeobecne záväzným nariadením 

mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves č. 6/2022 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, ako aj so všeobecne záväzným nariadením 

mestskej časti č. 5/2022 o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov (o 

príspevkoch) v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Devínska 

Nová Ves, vydáva dodatok k školskému poriadku materskej škole, ktorý sa týka zmeny poplatkov za 

čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej školy a zmeny poplatkov za stravné. Dodatok 

k školskému poriadku sa vzťahuje na všetkých zamestnancov a zákonných zástupcov materskej školy.  

 

Článok 2 

Všeobecné ustanovenia 

1. S účinnosťou od 1.februára 2023, je Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza 

zákonný zástupca vo výške 50,-€ na jedno dieťa. Výška poplatku na druhé dieťa je 40,-€, na tretie 

a ďalšie dieťa 30,-€ s podmienkou, že všetky deti aktuálne navštevujú MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej 

škole vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak: 

a) má 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, 

c) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich  kalendárnych 

dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,  

d) nenavštevuje materskú školu v čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin. 

 

1. Počas dochádzky dieťaťa do materskej školy v mesiacoch júl, august: 

a) zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok podľa odseku 1, 

b) zákonný zástupca dieťaťa, ktoré bude dochádzať do materskej školy iba určitý počet dní, 

uhrádza za tieto dni iba pomernú časť príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

c) zákonný zástupca dieťaťa uhrádza pomernú časť určeného príspevku v prípade, že bola 

prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez 

možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy. 

 

2. Riaditeľ rozhodne o znížení, alebo odpustení príspevku podľa odseku 1 na základe písomnej 

žiadosti rodiča, alebo zákonného zástupcu v závažných, alebo opodstatnených dôvodoch.  
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Výška príspevku na nákup potravín 

1. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov 

na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové 

dávky podľa aktuálnych finančných pásiem. 

2. Finančné pásma vymedzujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín 

. 

Finančné pásma sa podľa ods.1 stanovujú nasledovne: 

       

Stravovanie Pásmo Typ stravy 

Režijné 

náklady 

mesačne  

    spolu deň   

MŠ 4 

desiata 0,55 € 

2,30 € 12,-€ 

 

obed 1,30 €  

olovrant 0,45 €  

       

      

Diétne Stravovanie Pásmo Typ stravy 

Režijné 

náklady 

mesačne 

    

spolu 

deň 

MŠ 4 

desiata 0,65 € 

2,70 € 12,-€ obed 1,50 € 

olovrant 0,55 € 

 

 

    

Iní stravníci 

Finančné pásmo B 

(stredná škola) režijné náklady 

(cudzí dospelí 

stravníci a 

zamestnanci škôl) 

v MŠ 

4.pásmo obed 2,60 12,-€ 

(cudzí dospelí 

stravníci a 

zamestnanci škôl) 

v ZŠ 

3.pásmo Obed 2,40 12,-€ 
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Dotácia na stravu 

1. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje  v sume 1,30 € na 

zabezpečenie obeda alebo iného jedla v materskej škole  za každý deň, v ktorom sa dieťa, ktoré  

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

vo výške životného minima  a  dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy 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 predpisu, zúčastnilo výchovno-

vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.  

2. Ak zriaďovateľ nevie zabezpečiť diétne jedlo dieťaťu, poskytnutú dotáciu zriaďovateľ 

(prostredníctvom školy) vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do 

starostlivosti súdu na základe §4 ods.6 zákona 544/2010. Nárok na vyplatenie dotácie vznikne 

až po vyúčtovaní príslušného mesiaca. 

 

3. Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania je znížená o dotáciu 

poskytnutú podľa osobitného predpisu.  

 

Výška príspevku za réžiu 

1. Výška príspevku na režijné náklady: 

 

a) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na réžiu vo výške 12 eur paušálne za 

mesiac. 

b) Režijný príspevok je nevratný. Každé dieťa, ktoré odoberie aspoň jeden obed v 

mesiaci, uhrádza režijný príspevok. 

 

c) Rodič dieťaťa, ktoré je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov  

k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, neuhrádza výšku príspevku na 

režijné náklady. 

 

2. Zákonný zástupca má povinnosť odhlásiť dieťa, ktoré sa nezúčastní výchovno-

vzdelávacej činnosti v materskej škole z poskytovania stravy v školskej jedálni a to podľa 

usmernení v školskom poriadku. 

 

3. Príspevky na nákup potravín pre dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves) 

sa určujú podľa vekovej kategórie stravníkov od 15 - 18/19 ročných podľa finančného 

pásma B. 

4. Dospelí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo aj 

režijné náklady na prípravu a výdaj jedla. 

 

5. Príspevok na nákup potravín a režijný poplatok sa uhrádza mesačne zálohovo vopred, 

najneskôr však do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa dieťa a dospelý 
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stravník stravuje. Ak príspevok na nákup potravín a režijný poplatok nebude uhradený, 

vedúca školskej jedálne nie je povinný poskytnúť stravu dospelým stravníkom. 

6. Uhradený príspevok na réžiu sa za neodobraté jedlo zákonnému zástupcovi dieťaťa 

nevracia. 

7. Systém a povinnosti zákonných zástupcov pri odhlasovaní detí zo stravy, ako aj 

nastavenie sankčných mechanizmov, ktoré sa týkajú platenia úhrady pri nesplnení si 

týchto povinností sú zapracované aj školskom poriadku materskej školy.  

 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

1. Riaditeľka materskej školy Dodatok č.1/2023 k školskému poriadku zverejní na webovom 

sídle materskej školy a na informačnom paneli vo vstupných priestoroch školy.  

2. Dodatok č.1/2023 nadobúda účinnosť od  01.02.2023. 

 

Dodatok č.1/2023 vypracovala riaditeľka školy Mgr. Monika Zelenková. 

Dodatok č.1/2023 k školskému poriadku bol prerokovaný Pedagogickou radou školy: 

16.01.2023 a Radou školy:  

 

Zákonní zástupcovia boli informovaní o dodatku k školskému poriadku triednou učiteľkou. 

 

 


