
      

 

 

Číslo rozhodnutia: 444/2013/R49    Dátum vydania:   26.08.2013 

         Miesto vydania:   Bratislava  
 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

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

Bratislava 34 ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia § 5 ods. 3 písm. j) 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 odsekom 9 § 140 zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej čast i  Brat islava  –  Rača  (VZN) číslo 

3/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach, ktoré nadobudne účinnosť dňa 01.09.2013 

 

U R Č U J E 
 

výšku príspevkov zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov  

za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školských zariadeniach 

 

 

zariadenie výška poplatku za obdobie 

MATERSKÁ ŠKOLA  18,08 € 1 mesiac 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 18,08 €  1 mesiac 

 

 

Tieto príspevky sa uhrádzajú najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom 

mesiaci. 

 

 

 



Výška príspevku v materskej škole a v školskom klube detí 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. 186/2013 Z.z. platné 

od 1.júla 2013 na čiastku   90,42 € mesačne:  

a) v materskej škole je príspevok vo výške 18,08 € mesačne (Čl.2 nariadenia), čo je 20%  zo 

sumy životného minima, 

b) v školskom klube detí  je príspevok vo výške 18,08 € mesačne (Čl.3 nariadenia), čo je 20% 

zo sumy životného minima. 

 

Príspevok sa neuhrádza: 

 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, 

 ak je dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 

Odôvodnenie: 

Od odôvodnenia tohto rozhodnutia sa upúšťa vzhľadom na to, že v predmetnej veci sa 

v plnom rozsahu vyhovelo. 

 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. 

 

 

 

          

        Mgr. Tatiana Kizivatová 

           riaditeľka školy 

 

 

Rozhodnutie dostanú: 

1. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka 

2. Pre spis 
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