
Návrh - Rozhodnutie zriaďovateľa o určení výšky a o spôsobe úhrady finančných 

príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Súkromnej materskej škole 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Bernolákova 2716/1, 811 07 Bratislava 

  

ÚVODNÉ USTANOVENIA  

Rozhodnutie zriaďovateľa  o určení výšky a o spôsobe úhrady finančných príspevkov na čiastočnú 

úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Súkromnej materskej škole Slovenskej technickej univerzity 

(ďalej len „smernica“) je vypracovaná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) na konkrétne 

podmienky Súkromnej materskej školy Slovenskej technickej univerzity so sídlom na 

Bernolákovej 2716/1, Bratislava (ďalej len „materská škola STU“ alebo aj ako „SMŠ“).  

Článok 1  

1. V zmysle § 28 ods.3, 5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a na základe tohto rozhodnutia zriaďovateľa zo dňa ......... o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole sa určuje výška a spôsob úhrady 

finančných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov a iných výdavkov na dieťa v SMŠ s 

celodennou výchovou a vzdelávaním. Rozhodnutie stanovuje výšku, spôsob a podmienky 

úhrady príspevkov na náklady v SMŠ Bernolákova 2716/1, Bratislava a postup pri odpustení 

príspevkov v nasledovnom členení :    

−  určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,  

−  príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v školskej jedálni, 

Bernolákova 2716/1, Bratislava (ďalej len „školská jedáleň“).  

−  

  

školné, príspevok ktorý uhrádzajú všetky deti, ktoré navštevujú materskú školu.  

Článok 2  

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole  

1. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole sa určuje zriaďovateľom na základe tohto rozhodnutia na dieťa v 

SMŠ s celodennou výchovou a vzdelávaním na sumu 80€ mesačne.  

2. Príspevok za pobyt dieťaťa v SMŠ STU  Bernolákova 2716/1, Bratislava sa uhrádza do 10. dňa 

v mesiaci bankovým prevodom na účet SMŠ v tvare IBAN s nasledovnými údajmi:  

− IBAN: SK89 0900 0000 0051 7314 8663 

− variabilný symbol: je priradený každému dieťaťu,   

− konštantný symbol : 0308,   

− doplňujúce údaje : meno dieťaťa  

3. V zmysle § 28 ods.6 zákona č. 245/2008 Z. z. sa príspevok neuhrádza za dieťa:  

− ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,  



− ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je  

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi, − ktoré je 

umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.  

4. V zmysle § 28 ods.7 zákona č. 245/2008 Z. z. príspevok v materskej škole na základe 

rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:  

− ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom,  

− ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných  prázdnin alebo ak  bola prerušená 

prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi, 

v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.  

Článok 3  

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v 

školskej jedálni  

1. Výdajná  školská jedáleň, ktorá je súčasťou SMŠ STU v Bratislave, Bernolákova 2716/1, 

Bratislava , poskytuje výdaj stravy a prípravu stravy- desiata. Stravu- obed a olovrant 

zabezpečuje zmluvná školská jedáleň zriadená mestskou časťou Staré mesto Bratislava. 

Príspevky na stravovanie:  

Stravník – dieťa v SMŠ – denné stravovanie: Desiata: 0,38 €, Obed: 0,90 €, Olovrant: 0,26 € , Režijné 

náklady 0,96€     Spolu:2,50€   

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov pre deti v SMŠ:  

Zákonný zástupca každého dieťaťa prispieva na režijné náklady vo výdajnej školskej jedálni. . 

Zriaďovateľ určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a 

nápojov v školskej jedálni čiastkou 0,96€/deň. Riaditeľ SMŠ alebo zriaďovateľ môže rozhodnúť o 

znížení alebo odpustení príspevku na úhradu režijných nákladov za dieťa:   

− ktoré neodobralo stravu ani jediný deň v mesiaci,  

− za ktoré zákonný zástupca predloží doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a 

príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitého predpisu.  

Príspevok  za stravu sa uhrádza bankovým prevodom na účet školskej jedálne SMŠ vedený v ČSOB 

banke v tvare:  

− IBAN: SK89 0900 0000 0051 7314 8663 

− variabilný symbol: je priradený každému dieťaťu  

− konštantný symbol : 0308   

− poznámka : meno a priezvisko, strava  

sa uhrádza vždy mesiac vopred v plnej výške najneskôr do 15. dňa v mesiaci. Koľko dní je dieťa 

v materskej škole neprítomné, toľko dní sa odráta v nasledujúcom mesiaci.  



Stravovanie zamestnancov sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce. Hodnota obeda sa 

stanovuje na sumu  2,70 Eur,  pričom zamestnanec prispieva sumou 2,50 Eur a zamestnávateľ 

sumou 0,20 Eur.  

  

Článok 4  

Školné , príspevok platiaci pre všetky deti navštevujúce SMŠ STU Bernolákova 2716/1, 

Bratislava 

1. Školné, príspevok platiaci pre všetky deti navštevujúce SMŠ STU Bernolákova 2716/1, 

Bratislava v sume 80€, pokiaľ je zákonný zástupca zamestnancom STU v Bratislave, 

študentom alebo doktorandom STU v Bratislave, v sume 120€, dieťa mladšie ako 2,5 roka, 

ktorého rodič je zamestnanec, študent, doktorand STU, v sume 120€ dieťa, ktorého rodič 

nie je zamastenec, študent, doktorand STU. Zákonný zástupca uhrádza mesačne vždy len 

jeden z príspevkov buď príspevok z článku 2,  alebo príspevok z článku 4. Príspevok sa 

využíva na financovanie podujatí pre deti, výletov, akcií organizovaných  materskou 

školou, prevádzky a materiálneho zabezpečenia materskej školy.  

  

2. Školné za dieťaťa v SMŠ STU  Bernolákova 2716/1, Bratislava sa uhrádza do 10. dňa v 

mesiaci bankovým prevodom na účet SMŠ vedený v Slovenskej sporiteľni  v tvare:   

− IBAN SK89 0900 0000 0051 7314 8663 

− variabilný symbol: je priradený každému dieťaťu,   

− konštantný symbol : 0308,   

− doplňujúce údaje : meno, priezvisko, školné.  

  

Článok 5  

Spoločné a záverečné ustanovenia  

Smernica o určení výšky a o spôsobe úhrady finančných príspevkov na dieťaťa v SMŠ STU v 

Bratislave nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu.  

  

V Bratislave, dňa .............  

  

  

  

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

        rektor     

  

  

  



  


