
 

OZNÁMENIE 
o úprave poplatkov v ZŠ s MŠ J. A. Komenského na Hubeného 25 v Bratislave  

 od 01.01.2023 
 

V zmysle VZN Mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2021 z 30.03.2021 o určení výšky príspevku a 
spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, 
v znení VZN č. 9/2022 z  15.12.2022  o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (ďalej len „nariadenie“)  

 

sa upravuje od 1. januára 2023 
 

výška poplatkov zákonných zástupcov detí a žiakov a spôsob ich platby na čiastočnú úhradu 
nákladov v materskej škole a v školskom klube detí a v školskej jedálni ZŠ s MŠ Jána Amosa 
Komenského na Hubeného 25 v Bratislave, spojených s umiestnením alebo stravovaním detí a 
žiakov 

nasledovne 
 

1. v materskej škole je príspevok za školné  vo výške 57,- € mesačne (Článok 2 bod 1 
nariadenia), 

 

2. v školskom klube detí je príspevok vo výške 44,- € mesačne (Článok 3 bod 1 nariadenia). 
 

3. Počas obmedzenej prevádzky materskej školy počas letných prázdnin (v mesiacoch júl a 
august) prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy vo 
výške 85 Eur mesačne na jedno nezaopatrené dieťa (Článok 2 bod 2 nariadenia). Za tretie a 
každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti, zákonný zástupca mesačný príspevok neuhrádza. Do tohto 
počtu sa nezapočítava dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, 
za ktoré sa príspevok neuhrádza.  

 

4. Počas obmedzenej prevádzky školského klubu detí (v prípade nezabezpečenia celkového 
rozsahu prevádzky zo strany školy a zo súhlasom zriaďovateľa) prispieva zákonný 
zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov školského klubu detí vo výške 29 Eur mesačne na 
jedno nezaopatrené dieťa (Článok 3 bod 2 nariadenia). Za tretie a každé ďalšie dieťa, ktoré 
navštevuje materskú školu alebo základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti, zákonný zástupca mesačný príspevok neuhrádza. Do tohto počtu sa nezapočítava 
dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, za ktoré sa príspevok 
neuhrádza.  

 
5. Výška stravného na jedno jedlo podľa finančných pásiem vydaných Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR platných od 1. januára 2023 je nemenná. Zmena nastáva 
v poskytovaní dotácie štátom, ktorá prináleží len tomu zákonnému zástupcovi, ktorému 
bola žiadosť schválená: 



 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách č. 544/2010 Z. z. (ďalej aj len „zákon 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 zákona o dotáciách preukazuje čestným vyhlásením.  

 

 
Výška stravného pre dospelých a iných stravníkov (cudzí stravníci, zamestnanci) je: 4,12 €. 
Z toho cena na nákup potravín je 2,40 € a režijné náklady 1,72 € (zamestnanci hradia 
príspevok na stravné v zmysle § 152 ods. 3 Zákonníka práce). 
 

 
3. pásmo  

(stredná škola) 
Režijné náklady 

Iní stravníci (cudzí dospelí stravníci 
a zamestnanci) 

obed 2,40 €  
suma vypočítaná zo skutočných 

nákladov potrebných na prípravu 1 jedla 
(určuje riaditeľ školy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave 19. decembra 2022                 Mgr. Tatiana Kizivatová 
             riaditeľka 

                                                             
1§ 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

Bežné 
stravovanie 

finančné 
pásmo 

cena dennej 
stravnej 
jednotky 

Typ stravy 
na deň 

Režijné 
náklady 
mesačne 

Mesačné náklady + réžia (20 dní) 

MŠ 

3. 

2,10 € 

desiata   
0,50 € 

14,00 € celkovo strava + 
réžia 

56,00 € 3. obed 
1,20 € 

3. 
olovrant 
0,40  € 

 
ZŠ 1. stup. 3. 1,70 € 

obed 
1,70 € 14,00 € 

celkovo strava + 
réžia             48,00 € 

ZŠ 2. stup. 3. 1,90 € 
obed 
1,90 € 

14,00 € 
celkovo strava + 

réžia 
52,00 € 


