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Vedenie  
03. 02. 2020 
 
 

Zámer STU na zriadenie Súkromnej materskej školy 
STUBAčik s právnou subjektivitou  
pre deti zamestnancov a študentov STU 
 
 
Predkladá: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 
 rektor 
 
 
Vypracoval: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

prorektorka 
 Ing. Dušan Faktor, PhD. 

kvestor  
 

 
Zdôvodnenie: Návrh reflektuje komplikovanú situáciu študentov a zamestnancov pri 

umiestňovaní detí v materských školách, ktorých je v súčasnosti 

nedostatok 

 
 
Návrh uznesenia: Vedenie STU prerokovalo a schvaľuje zámer na zriadenie Súkromnej 

materskej školy STUBAčik s právnou subjektivitou pre deti 

zamestnancov a študentov STU. 

a) bez pripomienok 

b) s pripomienkami 
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3. zasadnutie V STU, 03.02.2020 
Zámer STU na zriadenie Súkromnej materskej školy STUBAčik s právnou subjektivitou  

pre deti zamestnancov a študentov STU 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

Doterajšie aktivity 
 
25.1.2017 Kolégium rektora STU prijalo uznesenia 1.1/2017-KR, ktoré súhlasilo so zámerom 
zriadiť a prevádzkovať materskú školu pre deti študentov a zamestnancov Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“). 

13.3.2017 bol zámer zriadiť a prevádzkovať materskú školu pre deti študentov a 
zamestnancov prerokovaný na zasadnutí Akademického senátu STU. V uznesení 13.3/2017 
Akademický senát STU súhlasí so zámerom zriadiť a prevádzkovať materskú školu pre deti 
študentov a zamestnancov STU. Toto uznesenie bolo prijaté AS STU jednomyseľne.  

19.6.2017 STU ako zriaďovateľ požiadala mestskú časť Bratislava - Staré mesto o zaradenie 
súkromnej materskej školy STU do siete škôl a školských zariadení.  

21.6.2017 STU dostala súhlasné stanovisko k žiadosti o zaradenie súkromnej materskej školy 
do siete škôl a školských zariadení (naše číslo: 6948/28579/2017/ŠKO/VAS). Toto stanovisko 
bolo nevyhnutné získať, aby STU mohla požiadať magistrát hlavného mesta o súhlas. 
22.6.2017 STU požiadala magistrát hlavného mesta k zaradeniu súkromnej materskej školy 
do siete škôl a školských zariadení.  

27.6.2017 listom (naše číslo: MAGSOKSS36996/2017/335383) vyjadrilo hlavné mesto súhlas 
so zaradením Súkromnej materskej školy STUBAčik, Bernolákova 1, Bratislava do siete. 
Súčasne hlavné mesto oznámilo, že dotácie na mzdy a prevádzku budú poskytované 
zriaďovateľovi Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava na Súkromnú 
materskú školu STUBAčik, podľa §6, odsek 12, písm. b) zákona 556/2003 Z.z. Týmto 
súhlasom hlavného mesta bolo zabezpečené spolufinancovanie prevádzky materskej školy 
z podielových daní a výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.  

14.9.2017 na základe žiadosti bolo STU doručené oznámenie k ohláseniu stavebných úprav 
zo stavebného úradu mestskej časti Bratislava – Staré mesto. Príslušný stavebný úrad 
oznámil, že nemá námietky k nasledovným stavebným úpravám: 

a) úpravy dispozície priestorov študentského domova 

b) výmena podlahových krytín, obkladov a dlažieb 

c) výmena a úpravy rozvodov IS 

d) úpravy omietok a nové nátery stien 

Projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu priestorov Súkromnej materskej školy (ďalej len 
„MŠ“) STUBAčik na ŠD Jura Hronca, Bernolákova 1, vypracoval Ing. arch. Richard Kráľovič na 
základe objednávky STU. 

Na základe projektu bol profesionálnou osobou vypracovaný výkaz výmer a bolo 
zorganizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Víťaz verejného obstarávania (GENESIS 
POZEMNÉ STAVBY, s. r. o.) začal v septembri 2019 s rekonštrukčnými prácami, ktoré sú 
v súčasnosti ukončené.  
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3. zasadnutie V STU, 03.02.2020 
Zámer STU na zriadenie Súkromnej materskej školy STUBAčik s právnou subjektivitou  

pre deti zamestnancov a študentov STU 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

Legislatívna analýza  
 
Legislatíva zriaďovania a financovania škôl (mimo vysokých) 
 

1. Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon)  

2. Zákon č. 596/2003 Z.z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov 

3. Zákon č. 564 /2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve v znení neskorších predpisov 

4. Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl, a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov 

5. Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 

308/2009 Z. z. 

6. Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve v znení neskorších predpisov 

7. Smernica ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 1/2004 z 1.apríla 2004, ktorou 

sa určuje postup orgánov štátnej správy v školstve a zriaďovateľov škôl a školských 

zariadení pri zaradovaní, vyradovaní alebo zmenách v sieti škôl a školských zariadení 

a pri zriaďovaní a zrušovaní škôl a školských zariadení 

8. Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky č. 6/2016 

o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

predškolského zariadenia  

Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“)   

 V tretej časti v §27 odsek 2 zákona definuje, že sústavu škôl tvoria tieto druhy škôl: 

a) materská škola, 

b) základná škola, 

c) gymnázium, 

d) stredná odborná škola, 

e) stredná športová škola, 

f) škola umeleckého priemyslu, 

g) konzervatórium, 

h) školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

i) základná umelecká škola, 

j) jazyková škola. 

 V §28 ods. (1) Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti 

sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej rozvíja 

schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život 

v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobnosťami detí. 
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3. zasadnutie V STU, 03.02.2020 
Zámer STU na zriadenie Súkromnej materskej školy STUBAčik s právnou subjektivitou  

pre deti zamestnancov a študentov STU 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

Zákon č. 596/2003  

 v §1 upravuje pôsobnosť, organizáciu a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obci, 

samosprávnych krajov a orgánov školskej samosprávy v oblasti tvorby siete škôl 

a školských zariadení SR. 

 V ôsmej časti zákona v §19, odsek 2 (zriaďovanie škôl alebo školských zariadení) je 

definované, že školské zariadenie (materská škola) môže zriadiť aj iná právnická alebo 

fyzická osoba (písm. e)). Z dikcie zákona vyplýva odsek 3: „Škola, školské zariadenie, 

stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania zriadené 

zriaďovateľom podľa odseku 2 písm. d) je cirkevná škola alebo cirkevné školské 

zariadenie a škola alebo školské zariadenie zriadené zriaďovateľom podľa odseku 2 

písm. e) je súkromná škola alebo súkromné školské zariadenie.“  

 V §6 odsek 12, písm. b) sa hovorí, že obec „poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa 

z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu dotácie na mzdy a 

prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi 

cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy, zriaďovateľovi 

cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej 

školy, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy, zriaďovateľovi súkromnej materskej 

školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia; zriaďovateľ cirkevnej 

základnej umeleckej školy, zriaďovateľ cirkevnej materskej školy, zriaďovateľ 

cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľ 

súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ súkromnej materskej školy, 

zriaďovateľ súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľ súkromného školského 

zariadenia, ktoré sú zriadené na území obce, môžu požiadať obec o dotáciu na dieťa, 

poslucháča alebo žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku na mzdy a prevádzku takých 

základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl) a školských zariadení, 

ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec alebo okresný úrad v sídle kraja“.  

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 6/2016 z 30. 6. 2016  je osobitným predpisom o určení výšky finančných prostriedkov 
určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 

 V §1 VZN č. 6/2016 sa určujú podrobnosti financovania a výška finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení vrátane alokovaných 

pracovísk zaradených v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

štátom uznanej cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby (STU) 

alebo fyzickej osoby na dieťa materskej školy.  

 Podľa §2 VZN písm. b) je príjemcom finančných prostriedkov „štátom uznaná cirkev 

alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba ako 

zriaďovateľ takej základnej umeleckej školy, materskej školy jazykovej školy a 

školského zariadenia, ktorých zriaďovateľom môže byť obec alebo okresný úrad a 

ktoré sú zriadené na území hlavného mesta“.  
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3. zasadnutie V STU, 03.02.2020 
Zámer STU na zriadenie Súkromnej materskej školy STUBAčik s právnou subjektivitou  

pre deti zamestnancov a študentov STU 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

 Podľa §3 VZN, odsek 2 sa určuje spôsob určenia výšky finančných prostriedkov na 

kalendárny rok pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom 

uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej alebo fyzickej 

osoby sa určuje dotácia podľa písm. c) na dieťa materskej školy vo výške 88 % 

z priemernej dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.  

 Podľa §4 VZN je podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov predloženie 

písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie najneskôr do 31. decembra roku, ktorý 

predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa dotácia poskytuje.  

 Podľa §4 odsek 3 VZN pri novovzniknutých školách a školských zariadeniach žiadateľ 

k žiadosti priloží kópiu o zaradení školy/školského zariadenia do siete škôl (vydáva 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) a zriaďovaciu listinu 

školy/školského zariadenia. Ak je zriaďovateľom právnická osoba, predloží aj 

potvrdenie o vedení účtu určeného na príjem dotácie. V prípade nedodržania 

termínu podania žiadosti sa dotácia poskytuje až od mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci doručenia žiadosti hlavnému mestu. 

Žiadosť o zaradenie cirkevnej/súkromnej materskej školy do systému vyžaduje obsiahle 
prílohy, doklad ktorý identifikuje žiadateľa, školský vzdelávací program, doklad 
o zabezpečení priestorov, doklady príslušných orgánov štátnej správy (Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva, Inšpektorát práce, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného 
zboru), súhlas obce, potvrdenia súdu, že sa proti žiadateľovi nevedie konkurzné 
podanie, potvrdenie príslušného úradu, že zriaďovateľ nemá daňové nedoplatky, atď. 

Po rozhodnutí MŠ VVŠ SR o zaradení súkromnej MŠ STU do siete materských škôl požiada 
STU o pridelenie IČO a zaregistruje právnickú osobu na štatistickom úrade a na ostatných 
inštitúciách v zmysle zákona (napr. Finančná správa, atď.). Dôvodom zriadenia MŠ STU 
s právnou subjektivitou je skutočnosť, že STU nebude viazaná legislatívnym prostredím 
regionálneho školstva a v plnej miere si zachová ingerenciu vyplývajúcu z pozície zakladateľa 
MŠ. 

 

Ekonomická analýza  
 
Financovanie materských škôl 
 
Materská škola je inštitúcia poskytujúca predprimárne vzdelanie v ktorom je skĺbená aj 
výchova a starostlivosť spravidla pre deti od troch do šiestich rokov. Na Slovensku sú 
v súčasnosti obecné materské školy zriadené: 

a) obcou 
b) samosprávnym krajom 
c) okresným úradom v sídle kraja  
d) státom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou 
e) inou právnickou osobou  (môže to byť STU) alebo fyzickou osobou. 
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3. zasadnutie V STU, 03.02.2020 
Zámer STU na zriadenie Súkromnej materskej školy STUBAčik s právnou subjektivitou  

pre deti zamestnancov a študentov STU 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

V prípade, že je materská škola zriadená okresným úradom v sídle kraja, tieto materské 
školy sú  štátne materské školy a sú určené výhradne pre deti so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami. 
V prípade, že je materská škola zriadená štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou 
spoločnosťou, sú takéto školy nazývané cirkevné materské  školy, napríklad Cirkevná 
materská škola Kráľovnej anjelov – Ivanka pri Dunaji, Cirkevná materská škola Gianny 
Berettovej Mollovej – Bratislava, Cirkevná materská škola sv. Imricha – Štúrovo, Cirkevná 
materská škola sv. Terezy – Michalovce, atď. 

V prípade, že je materská škola zriadená inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou sa 
takéto školy nazývajú súkromné materské školy, napr. Súkromná materská škola Pramienok, 
ANJELIK súkromná materská škola, Súkromná materská škola HVIEZDIČKY, Súkromná 
materská škola TALENTOVO, atď. 

Po zaradení do siete škôl bude mať súkromná materská škola zriadená na adrese 
Bernolákova 1 v Bratislave názov Súkromná materská škola STUBAčik. Súkromná materská 
škola musí mať najmenej 10 detí (§28, odsek. 2) školského zákona. Z hľadiska počtu tried sú 
materské školy jednotriedne až desať a viac triedne, ktoré sú ale tvorené  mnohými 
alokovanými pracoviskami, ale stále sa dá hovoriť o inštitúcii s názvom materská škola. 

Materskou školou sú len zariadenia, ktoré splnili podmienky pre zaradenie do siete škôl 
podľa smernice Ministerstva školstva č. 1/2004 a zaviazali sa poskytovať výchovu 
a starostlivosť poľa  štátneho vzdelávacieho programu. Takéto materské školy majú nárok aj 
na financovanie. Materské školy, ktoré nie sú zaradené do siete škôl, nemajú žiadne záväzky 
voči štátu a nemajú povinnosť uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa princípov výchovy 
a vzdelávania podľa školského zákona a nemajú ani oprávnenie vydávať doklad o získaní 
predprimárneho vzdelávania z uvedených dôvodov nemajú nárok na financovanie. 

Financovanie základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských 
zariadení prostredníctvom podielových daní: 

1. Verejné základné umelecké školy, materské školy, jazykové školy a školské zariadenia 
(v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC) sú financované od 1.1.2005 z výnosu dane 
z príjmov fyzických osôb, ktoré dostávajú obce a VÚC. 

2. Neštátne základné umelecké školy, materské školy, jazykové školy a školské zariadenia, 
ktorých zriaďovateľom  je štátom uznaná cirkev, náboženská spoločnosť alebo iná právnická 
osoba sú financované od 1.7.2005 z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré dostávajú 
obce a VÚC. 

Spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických a právnických osôb 
do rozpočtu obcí a VÚC upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane s príjmov 
územnej samospráve v znení neskorších predpisov. 

Kritériá a váhy rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov obcí 
a rozpočtov VÚC určuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov 

Zber údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov fyzických 
osôb obciam na školstvo sa uskutočňuje podľa §7a, písm. b) zákona č. 597/2003 Z.z. 
o financovaní základných škôl, stredných škôl, a školských zariadení v znení neskorších 
predpisov. Údaje o počte žiakov a poslucháčoch jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce 
sa poskytujú podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka prostredníctvom 
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Zámer STU na zriadenie Súkromnej materskej školy STUBAčik s právnou subjektivitou  

pre deti zamestnancov a študentov STU 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

Centrálneho registra (CR) cez rezortný informačný systém (RIS) www.crifo.iedu.sk. Údaje 
poskytujú zriaďovatelia škôl a školských zariadení v súčinnosti  so školami a školskými 
zariadeniam v ich zriaďovateľskej pôsobnosti 

Miera autonómie materských škôl 
Obcou zriadené plno organizované základné školy sú bez výnimky právnickými osobami. Toto 
ale neplatí pre materské školy. Rozdiel medzi materskými školami, ktoré sú právnickými 
osobami a tými, ktoré nie sú, je v povahe a miere autonómie ekonomického riadenia. Tie, 
ktoré nie sú právnickými osobami, za svoj rozpočet nezodpovedajú, a je na zriaďovateľovi 
ako prispôsobí rozpočet potrebám materskej školy. 
 
Poskytovanie finančných prostriedkov 
Podľa §6, ods. 12, písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých predpisov obec: 
„poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa 
osobitného predpisu dotácie na mzdy a prevádzku ... zriaďovateľovi súkromnej materskej 
školy ..., ktoré sú zriadené na území obce, môžu požiadať obec o dotáciu na dieťa, poslucháča 
alebo žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku na mzdy a prevádzku takých ... materských škôl a 
školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec alebo okresný úrad v sídle 
kraja“ 
 
Hodnota jednotkového koeficientu bola na začiatku roka 2018 vo výške 84,17 eur. 
Jednotkový koeficient slúži na vypočítanie ročnej sumy pripadajúcej na žiaka a násobí sa 
koeficientom podľa počtu detí v obecnej materskej škole. 
 
V kalendárnom roku 2019 bol výnos dane fyzických osôb 2 179 532 000 €, z toho 40 % je 
časť určená pre školstvo a rovná sa sume 871 812 800 €. Táto suma sa predelí 
prepočítaným počtom žiakov, z čoho vyplynie, že jednotkový koeficient na rok 2019 je vo 
výške  93,78 € na žiaka/ dieťa. 
 
Jednotkový koeficient sa násobí koeficientom, podľa ktorého a vypočíta základný objem 
finančných prostriedkov určený na rok na jedno dieťa zapísané v materskej škole a ktorý je 
určený v Prílohe č. 3 nariadenia vlády č. 668/2004 podľa počtu detí. 
 
Napr.: 

 Počet detí: 20 → koeficient = 31,2 

 Počet detí: 22 → koeficient 29,6 

 Počet detí: nad 25 → koeficient = 27,3 

 
Súkromná MŠ STUBAčik (22 detí) 

koeficient = 29,6 
Výpočet: 29,6 x 93,78 € = 2775,89 € pripadajúce na jedného žiaka  

 
v prípade, že by MŠ navštevovalo viac ako 25 detí: 
koeficient = 27,3 
Výpočet: 27,3 x 93,78 € = 2560,19 € pripadajúce na jedného žiaka 
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 Prípad, ak by MŠ navštevovalo viac ako 25 detí, predstavuje z hľadiska financií 
najnižšiu možnú poskytovanú sumu. 

 
Z vypočítaných súm poskytne mesto Bratislava na základe listu (MAG OKSS 
36966/2017/335383) z 27.06.2017 po splnení podmienok minimálne 88 %: 

2560,19 € x 0,88 = 2252,97 € 
ročná dotácia pre 22 žiakov: 2252,97 x 22 = 49 565,34 € 

Dotácia na mzdy a prevádzku bude poskytovaná zriaďovateľovi Slovenská technická 
univerzita, Vazovova 5, Bratislava, na Súkromnú materskú školu STUBAčik, Bernolákova 1, 
Bratislava. 
 
Ak by mesto poskytlo 100 %: 
 2560,19 € x 1,00 = 2560,19 € 

ročná dotácia pre 22 žiakov: 2560,19 € x 22 = 56 337,16 € 
 
Pri financovaní materskej školy sa môže počítať s troma zdrojmi: 

a) príspevok zriaďovateľa: STU 

b) mesačné platby zákonných zástupcov 

c) dotácia na mzdy a prevádzku poskytovaná zriaďovateľovi hlavným mestom SR 

Bratislava 

 
Náklady na prevádzku  
 
Náklady na prevádzku sa skladajú z položiek: 

a) mzdy: počet učiteľov v MŠ: riaditeľka MŠ s 0,5 úväzkom na riadenie a s 0,5 úväzkom 

na pedagogiku; učiteľka MŠ: plný úväzok; učiteľka MŠ: 0,5 úväzok; školníčka + výdaj 

stravy: plný úväzok; upratovačka: 0,2 úväzok 

b) prevádzkové náklady: Na jednotriednu MŠ podľa informácií z prostredia materských 

škôl Staré mesto a Karlova Ves sa odborne odhadujú na 5 000 € ročne. Z týchto 

prostriedkov sa platia náklady na pranie bielizne, poistenie detí, revízia a kontrola 

zariadení, príspevok zamestnávateľa na stravu v jedálni, sociálna výpomoc pre deti 

v hmotnej núdzi, cestovné/stravné pre zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú 

pravidelných školení, spotrebný materiál a čistiace prostriedky. 

c) prenájmom zrekonštruovaného priestoru na ŠD J. Hronca na základe nájomnej 

zmluvy schválenej AS STU za symbolické nájomné. Symbolické nájomné bude 

nepriamym príspevkom zriaďovateľa na prevádzku materskej školy. 

 
Plánovaný počet zamestnancov 
 
Plánovaný počet zamestnancov zahŕňa týchto zamestnancov:  

1. riaditeľka na plný úväzok so skúsenosťami a praxou potrebnými na vykonávanie tejto 

činnosti v súlade so mzdami uvedenými v tabuľke určenou ministerstvom školstva, 

ktorá je platná od 1.9.2019. Táto suma sa predpokladá na približne 1450 € bez 

príplatkov.  
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2. učiteľka na plný úväzok so skúsenosťami a praxou potrebnými na vykonávanie tejto 

činnosti v súlade so mzdami uvedenými v tabuľke určenou ministerstvom školstva, 

ktorá je platná od 1.9.2019. Táto suma sa predpokladá na približne 1150 € bez 

príplatkov. 

3. učiteľka na 0,5 úväzok so skúsenosťami a praxou potrebnými na vykonávanie tejto 

činnosti v súlade so mzdami uvedenými v tabuľke určenou ministerstvom školstva, 

ktorá je platná od 1.9.2019. Táto suma sa predpokladá na približne 650 € bez 

príplatkov. 

4. školníčka, ktorá bude aj vydávať stravu, na plný úväzok s hygienickým preukazom a so 

skúsenosťami potrebnými na vykonávanie tejto činnosti v súlade so mzdami 

uvedenými v tabuľke určenou ministerstvom školstva, ktorá je platná od 1.9.2019. 

Táto suma sa predpokladá na približne 800 € bez príplatkov. 

5. upratovačku na 0,2 úväzok so skúsenosťami potrebnými na vykonávanie tejto 

činnosti v súlade so mzdami uvedenými v tabuľke určenou ministerstvom školstva, 

ktorá je platná od 1.9.2019. Táto suma sa predpokladá na približne 300 € bez 

príplatkov. 

Návrh rozpočtu predpokladá financovanie rovnakým spôsobom, ako sú financované 
súkromné materské školy v Bratislave, ktoré sú zaradené do siete škôl. Tieto súkromné 
materské školy dostávajú príspevok mesta z podielu daní a príspevok MŠ VVŠ SR na deti 
v poslednom roku zaškolenia pred plnením školskej dochádzky. Nepriamym príspevkom 
zriaďovateľa STU bude zvýhodnené nájomné priestorov v budove ŠD J. Hronca, ktorý je 
účelovým zariadením STU. Predbežný návrh rozpočtu je v tabuľke 1, pričom ročné náklady 
a výnosy sú zaokrúhlené na stovky €.  
 
Tabuľka 1 Predbežný návrh rozpočtu materskej školy STU 

NÁVRH ROZPOČTU MŠ STU 

NÁKLADY 
mzda 

mesiac 
mzda+odvody 

mesiac 
rok 

mzda riaditeľky 1450 1960 23 500 

učiteľka 1150 1555 18 700 

učiteľka (50% úväzok) 650 879 10 500 

školníčka výdaj stravy 800 1082 13 000 

upratovačka  (20% úväzok) 300 406 4 900 

stravné (1,70 € / dieťa / deň)     9 000 

nájomné     100 

prevádzkové výdavky     5 000 

SPOLU     84 700 

        

VÝNOSY 
dieťa 

mesiac 
22 detí rok 

príspevok z dane FO (88%) 188 4131 49 600 

príspevok z MŠ VVŠ SR (5 detí pred šk. doch.) 14 72 900 

príspevok zákonného zástupcu 50 1100 13 200 
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príspevok zákonného zástupcu na stravu 15 330 4 000 

príspevok zriaďovateľa (STU)     17 000 

SPOLU     84 700 

 
 
Zabezpečenie stravy v MŠ STUBAčik 
 
V súčasnosti stravu v plnej miere hradia rodičia a na základe „zákona o podpore stravovania“ 
detí  a mládeže štát prispieva na stravnú jednotku príspevkom vo výške cca. € 1,50. Bežne je 
v materských školách stravná jednotka cca. € 1,50 až € 1,70 na celý deň. Stravovacia 
jednotka zabezpečí raňajky, obed, olovrant, prípadne ešte ovocie alebo čaj. Strava sa bude 
riešiť dodávateľsky. Rozdiel medzi skutočnou cenou, ktorá závisí od dodávateľa stravy, a tým, 
čo zaplatí rodič, závisí od ceny, za ktorú sa strava pre dieťa dokáže zabezpečiť. Poplatok 
rodiča sa pohybuje v rozmedzí od desiatok centov po zhruba štyri eurá (zdroj: internet).  
V prípade MŠ STUBAčik sa musí vybrať dodávateľ stravy, ktorý ju bude vo varniciach dovážať 
do MŠ. Tento model je vhodnejší ako priame zabezpečovanie stravy zo ŠDaJ STU, keďže pre 
stravovanie detí v materských školách platí iná legislatíva, iné stravné jednotky a normy. 
V budúcnosti sa predpokladá spolupráca so ŠDaJ STU na realizácii stravovania. V materských 
školách, ktoré sú zriadené mestskými časťami, tieto spravidla prispievajú na stravu, napr. 
v mestskej časti Karlova Ves je to € 15/dieťa/mesiac. Tento model bude rovnako aplikovaný 
aj v prípade MŠ STUBAčik. 
 

Ďalší postup zriadenia súkromnej materskej školy STUBAčik pre deti 
zamestnancov a študentov STU ako univerzitného pracoviska STU 

 
Harmonogram zriadenia MŠ STUBAčik a jej spustenia do prevádzky je uvedený v prílohe 1. 
Najdôležitejšie kroky, ktoré sú potrebné pre zriadenie súkromnej materskej školy STUBAčik 
pre deti zamestnancov a študentov STU, sú nasledovné. 
1. Zriaďovateľ STU zabezpečí vybudovanie ihriska potrebného pre zriadenie materskej školy. 

Harmonogram vybudovania ihriska je v prílohe 2. 

2. Zriaďovateľ STU zriadi súkromnú materskú školu s právnou subjektivitou, ktorá bude mať 

názov Súkromná materská škola STUBAčik a adresu Bernolákova 1, Bratislava.  

3. Zriaďovateľ STU zrealizuje výberové konanie na riaditeľku materskej školy, ktorá sa ešte 

pred začatím činnosti zariadenia bude podieľať na príprave všetkých podkladov 

potrebných pre MŠ VVŠ SR na zaradenie súkromnej materskej školy STUBAčik do siete.  

 
Príloha 1 Harmonogram zriadenia MŠ STUBAčik a jej spustenia do prevádzky 
Príloha 2 Plánovanie ihriska pre MŠ STUBAčik a harmonogram jeho uvedenia do prevádzky 
Príloha 3 Vyjadrenie hlavného mesta SR Bratislava k zaradeniu súkromnej materskej školu 

do siete škôl a školských zariadení SR 
Príloha 4 Plán materskej školy v priestoroch ŠD J. Hronca  
Príloha 5 Rozhodnutie predsedu vlády SR o poskytnutí finančných prostriedkov na 

materiálne vybavenie materskej školy STU v Bratislave 
Príloha 6 Vzdelávací program Súkromnej materskej školy STUBAčik 
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