
MATERSKÁ ŠKOLA 

Cyprichova 74, 831 53 BRATISLAVA 

 

                                                                                                              

Dátum:  19.12.2022 

ROZHODNUTIE 

 

     Riaditeľ Materskej školy  Cyprichova 74 v Bratislave podľa § 5 ods. 14 písm. e) zákona č. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 5 až 7 zákona č. 245/2008 

Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia  Mestskej časti Bratislava - Rača č. 9/2022 

z 15.12.2022, ktorým sa mení VZN č. 5/2021 zo dňa 28.09.2021 o určení výšky príspevku 

a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava – Rača, rozhodol takto: 

 

príspevok zákonného zástupcu na prípravu a výrobu jedál v školskej 

jedálni, ktorý je zložený z príspevkov na nákup potravín a príspevku na 

režijné náklady na jedno dieťa za dvadsať obedov mesačne je 

  

vo výške 56,00  €. 

 

Tento príspevok sa uhrádza vopred bezhotovostne na príjmový účet 

materskej školy, vedený vo VÚB č. účtu: 1635648155/0200,                    

IBAN: SK1802000000001635648155 najneskôr do 25. dňa mesiaca 

predchádzajúceho mesiacu v ktorom sa stravovanie poskytuje. 

  

Výška stravného je zložená z nákladov na nákup potravín a z príspevku na 

réžiu -  14,00 € na jeden mesiac pre deti v materskej škole. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť od 01.01.2023 

 

 

                                                                                                           Bc. Ivona Gálová 

                                                                                                         riaditeľ materskej školy 

 

 



MATERSKÁ ŠKOLA 

Cyprichova 74, 831 53 BRATISLAVA                                                                                                                

Dátum:  19.12.2022 

ROZHODNUTIE 
 

     Riaditeľ Materskej školy  Cyprichova 74 v Bratislave podľa § 5 ods. 14 písm. e) zákona č. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 5 až 7 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Všeobecne záväzného 

nariadenia Mestskej časti Bratislava - Rača č. 9/2022 z 15.12.2022, ktorým sa mení VZN  č. 

5/2021 z 28.09.2021 o určení výšky príspevkov a spôsobe jeho platby  na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava - Rača rozhodol 

takto: 

 

1. a) výška príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole počas 

bežnej prevádzky mesačne na jedno dieťa je 57,00  € (čl. 2 ods. 1 nariadenia),  

  b) výška príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole počas 

letnej  prevádzky (júl, august) mesačne na jedno dieťa je 85,00  € (čl. 2 ods. 2 nariadenia) 

 

Tento príspevok sa uhrádza vopred bezhotovostne na príjmový účet materskej školy, 

vedený vo VÚB - IBAN: SK2002000000001635601656 najneskôr do 10. dňa 

v kalendárnom mesiaci. 

 

2. Príspevok na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni, ktorý je zložený z príspevku  

    na nákup potravín a z príspevku na režijné náklady na jedno dieťa za 20 obedov  

    mesačne je vo výške 56,00 €.  

Tento príspevok sa uhrádza vopred bezhotovostne na  účet školskej jedálne, vedený vo 

VÚB - IBAN: SK1802000000001635648155, najneskôr do 25. dňa mesiaca 

predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje, v prípade stravovania 

v prvom mesiaci nástupu do MŠ do 10. dňa mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje. 
 Výška stravného je zložená z nákladov na nákup potravín a z príspevku na réžiu -  14,00 € na 

jeden mesiac pre deti v materskej škole. 

 
Príspevok „školné“ podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa neuhrádza za dieťa, 

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi, 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

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

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom na základe 

písomnej žiadosti zákonného zástupcu,  

e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka 

materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch 

uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

 

 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť od 01.01.2023. 

 

                                                                                                           Bc. Ivona Gálová 

                                                                                                         riaditeľ materskej školy 



 

MATERSKÁ ŠKOLA 

Cyprichova 74, 831 53 BRATISLAVA 

 

                                                                                                              

Dátum:  19.12.2022 

ROZHODNUTIE 

 

     Riaditeľ Materskej školy  Cyprichova 74 v Bratislave podľa § 5 ods. 14 písm. e) zákona č. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 5 až 7 zákona č. 245/2008 

Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia  Mestskej časti Bratislava - Rača č. 9/2022 

z 15.12.2022, ktorým sa mení VZN č. 5/2021 zo dňa 28.09.2021 o určení výšky príspevku 

a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava – Rača, rozhodol takto: 

 

príspevok zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole na 

čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa je: 

a) počas bežnej prevádzky vo výške 57,00  €, 

b) počas letnej prevádzky (júl, august) vo výške 85,00 €. 

 

Tento príspevok sa uhrádza vopred bezhotovostne na príjmový účet 

materskej školy, vedený vo VÚB č. účtu: 1635601656/0200,                    

IBAN: SK2002000000001635601656 najneskôr do 10. dňa v kalendárnom 

mesiaci. 

  

 

 
Príspevok „školné“ podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa neuhrádza za dieťa, 

f) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

g) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi, 

h) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

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

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom na základe 

písomnej žiadosti zákonného zástupcu,  

j) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka 

materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch 

uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

 
 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť od 01.01.2023 

 

 

                                                                                                           Bc. Ivona Gálová 

                                                                                                         riaditeľ materskej školy 



O z n á m e n i e 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Rača vydalo Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 9/2022 z 15.12.2022, ktorým sa mení VZN č. 5/2021 zo dňa 28.09.2021 

o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadenia.  V čl. 4 o školskej jedálni určil výšku príspevku  nákladov na nákup 

potravín a výšku príspevku na prípravu a  výrobu jedla v zariadeniach školského stravovania 

na jedno dieťa nasledovne: 

 

Výška stravného na jedlo pre deti– materské školy: 

 desiata      0,50 € 

 obed         1,20 € 

 olovrant   0,40 € 

------------------------ 

        spolu:      2,10 € / deň  x 20 dní     - náklady na potraviny 

                     + 14,00 €/ mesiac                - režijné náklady      

_________________________________ 

 

                     =  56,00 na mesiac – celodenné stravovanie 

 

 desiata    0,50 € 

 obed       1,20 € 

-------------------------- 

       spolu:     1,70 € / poldeň x 20 dní   - náklady na potraviny 

                   + 14,00  € / mesiac                 - režijné náklady  

_________________________ 
 

                       =  48,00 na mesiac – poldenné stravovanie 

 
 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2023. 

Tento príspevok sa uhrádza vopred bezhotovostne na  účet školskej jedálne, vedený vo VÚB 

č. účtu: 1635648155/0200, IBAN: SK 1802000000001635648155, najneskôr do 25. dňa 

mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje, v prípade 

stravovania v prvom mesiaci nástupu do MŠ do 10. dňa mesiaca, v ktorom sa stravovanie 

poskytuje. 

 

 
                                                                                       Bc. Ivona Gálová 

                                                                                                         riaditeľ materskej školy 

 

 

 



UPOZORNENIE 

 

 

 

Upozorňujeme rodičov, že poplatok 

„školné“ vo výške 57,00 € sa neplatí za 

deti, ktoré majú rok pred plnením 

povinnej školskej dochádzky (tzn. dieťa, 

ktoré do 31.8. dovŕšilo päť rokov). 

 

 

 

 


