
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

Bratislava,  máj 2013 
 

 
  

 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 14.05.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 21.05.2013 

 
 
 
 

N á v r h  
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 č. ..../2013 o povinnom príspevku na pobyt die ťaťa v materskej  škole, 

povinnom príspevku na činnos ť školského klubu detí a povinnom príspevku na 
stravovanie v zariadení školského stravovania 

___________________________________________________________ 
 
 
 
Predkladate ľ:            Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať návrh 
všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 

 
 
Zodpovedný:             Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

MUDr. Peter Osuský, CSc 
vicestarosta 

 - v materiáli 

  
       
 
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

Mgr. Ľuboslava Vasilová 
vedúca oddelenia školstva 

 - návrh uznesenia     
- dôvodovú správu 
- návrh všeobecne záväzného nariadenia 

 
 



Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
s c h v a ľ u j e  

 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto                      
č. .../2013 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku 
na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského 
stravovania s účinnosťou od 1. júla 2013. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

K úprave tohto všeobecne záväzného nariadenia sme pristúpili z dôvodu pripomienky 
Okresnej prokuratúry Bratislava I, týkajúcej sa diskriminácie obyvateľov iných mestských 
častí v určení výšky príspevkov zákonných zástupcov na pobyt dieťaťa v materskej škole, 
na činnosť školského klubu detí a na stravovanie v zariadení školského stravovania. 
Po úprave budú uhrádzať obyvatelia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto aj obyvatelia 
iných mestských častí rovnakú výšku príspevku zákonných zástupcov na pobyt dieťaťa. 
Z uvedeného dôvodu je vo Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na 
činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského 
stravovania nahradený v § 3 ods. 3 novým odsekom a v § 4 je odsek 3 vypustený. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 
Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
č.   ..... /2013 

 
z 21. mája 2013 

 
o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej  škole, 

povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie 
v zariadení školského stravovania 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 6 ods. 1 zákona SNR             
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 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, § 28 ods. 5 až 8, § 114 ods. 6 až 8, § 140 ods. 
9 až 11 a § 141 ods. 5 až 7 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení: 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
 
1. Týmto  všeobecne záväzným nariadením  sa ustanovujú povinnosti fyzickým osobám, ktoré 

sú zákonnými zástupcami maloletých detí (ďalej len „deti“)  v súvislosti s pobytom  dieťaťa 
v materskej  škole, na činnosť v školskom klube detí,  pri stravovaní v zariadení školského 
stravovania,  ako aj  fyzickým  osobám  pri  stravovaní  v  zariadení  školského  stravovania, 
ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“). 

 
2. Pre účely tohto nariadenia sú školami materské školy a základné školy, školskými  

zariadeniami sú školské kluby detí a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti.  

 
§ 2 

Povinný príspevok na  
pobyt dieťaťa v materskej škole 

 
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca dieťaťa povinný prispievať na  

čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 25 EUR. 
 
2. Tento  povinný  príspevok  sa uhrádza vopred  do 10. dňa  v kalendárnom mesiaci. 

 
§ 3 

Oslobodenie a odpustenie povinného príspevku  
na pobyt dieťaťa v materskej škole 

 
1. Od povinného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je oslobodený zákonný zástupca, 

ak:  
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a) dieťa  má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
b) predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 

núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,1) 
c) dieťa je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 
2. Povinný  príspevok  na  základe  rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto   
       (ďalej len „starosta“) sa neuhrádza, ak:  

 
a) dieťa  prerušilo dochádzku do materskej školy na viac  ako tridsať po sebe  

nasledujúcich kalendárnych dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných 
dôvodov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, 

b) dieťa 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.  

 
3. Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa môže starosta svojím rozhodnutím 

znížiť výšku príspevku za tretie a každé ďalšie nezaopatrené dieťa o 5 EUR zo základnej 
sumy. 

 
§ 4 

Povinný príspevok  
na činnosť školského klubu detí  

 
1. Na  čiastočnú  úhradu  nákladov  spojených  s  činnosťou  školského  klubu detí  je zákonný 

zástupca žiaka povinný  prispievať mesačne sumou  18 EUR. 
 
2. Tento povinný príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 
 

§ 5 
Odpustenie  povinného príspevku  
na činnosť školského klubu detí 

 
Povinný príspevok môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka svojím 
rozhodnutím čiastočne alebo úplne odpustiť starosta v prípade, ak zákonný zástupca predloží 
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 
podľa osobitného predpisu.1) 

§ 6 
Povinný príspevok na nákup potravín  

v zariadení školského stravovania 
 
1. Na stravovanie dieťaťa alebo žiaka v zariadení školského stravovania je  zákonný  zástupca  

povinný  mesačne prispievať  sumou, ktorú určí starosta na návrh riaditeľa školy a vedúcej 
zariadenia školského stravovania v rozpätí aktuálnych finančných pásiem v súlade 
s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

 
2. Príspevok na nákup potravín na prípravu jedál a nápojov pre dospelého stravníka 

(zamestnanca školy, školského zariadenia a inú fyzickú osobu) sa určuje podľa vekovej 
kategórie stravníkov od 15 – 18/19 ročných a  úhrada sa realizuje podľa  Zákonníka práce. 
Výšku mesačného príspevku určí starosta na návrh riaditeľa školy a vedúcej zariadenia 
školského stravovania v rozpätí aktuálnych finančných pásiem v súlade s rozhodnutím 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.   
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3. Iná fyzická osoba uhrádza okrem príspevku na nákup potravín na  jedlo aj režijné náklady  na 
prípravu a výdaj jedla vo výške, ktorú určí riaditeľ školy a vedúca zariadenia školského 
stravovania. 

 
4. Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka uhrádza príspevok na réžiu vo výške 0,50 EUR/deň na           

1 dieťa a 1 žiaka. 
 
5. Príspevok na réžiu môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka 

svojím rozhodnutím čiastočne alebo úplne odpustiť starosta v prípade, ak zákonný zástupca 
predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v 
hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1) 

 
6. Tento povinný príspevok sa uhrádza vopred vždy do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

 
§ 7 

Zrušovacie ustanovenie 
 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. 
septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej  škole, povinnom príspevku 
na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského 
stravovania.  

§ 8 
Všeobecné ustanovenie a účinnosť 

 
1. Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je aj príloha aktuálnych finančných pásiem. 
 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2013. 
 
 
 
 
                                                                                            PhDr. Tatiana Rosová 

                                                                                                 starostka mestskej časti 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________   

 1) zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 
 

Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

č. 5/2012 
z 25.septembra 2012 

 
č. ..../2013 

 
z 21. mája 2013 

 
o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej  škole, 

povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na 
stravovanie v zariadení školského stravovania 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 6 ods. 1 zákona SNR             
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 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, § 28 ods. 5 až 8, § 114 ods. 6 až 8, § 140 ods. 
9 až 11 a § 141 ods. 5 až 7 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení: 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
 
1. Týmto  všeobecne záväzným nariadením  sa ustanovujú povinnosti fyzickým osobám, ktoré 

sú zákonnými zástupcami maloletých detí (ďalej len „deti“)  v súvislosti s pobytom  dieťaťa 
v materskej  škole, na činnosť v školskom klube detí,  pri stravovaní v zariadení školského 
stravovania,  ako aj  fyzickým  osobám  pri  stravovaní  v  zariadení  školského  stravovania,  
ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“). 

 
2. Pre účely tohto nariadenia sú školami materské školy a základné školy, školskými  

zariadeniami sú školské kluby detí a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti.  

 
§ 2 

Povinný príspevok na  
pobyt dieťaťa v materskej škole 

 
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca dieťaťa povinný prispievať na  

čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 30  25 EUR. 
 
2. Tento  povinný  príspevok  sa uhrádza vopred  do 10. dňa  v kalendárnom mesiaci. 
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§ 3 
Oslobodenie a odpustenie povinného príspevku  

na pobyt dieťaťa v materskej škole 
 
1. Od povinného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je oslobodený zákonný zástupca, 

ak:  
 

a) dieťa  má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
b) predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 

núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,1) 
c) dieťa je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 
2. Povinný  príspevok  na  základe  rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto   
       (ďalej len „starosta“) sa neuhrádza, ak:  

 
a) dieťa  prerušilo dochádzku do materskej školy na viac  ako tridsať po sebe  nasledujúcich   

kalendárnych dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov na základe 
písomnej žiadosti zákonného zástupcu, 

b)  dieťa 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.  

 
3. Ak má zákonný zástupca/zákonní zástupcovia dieťaťa trvalý pobyt v mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto, je výška príspevku znížená o 5 EUR  mesačne na jedno 
nezaopatrené dieťa. Za druhé a každé ďalšie nezaopatrené dieťa navštevujúce príslušnú 
materskú školu v danom kalendárnom roku sa suma príspevku zníži o 10 EUR zo základnej 
sumy 

 
3. Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa môže starosta svojím rozhodnutím 

znížiť výšku príspevku za tretie a každé ďalšie nezaopatrené dieťa o 5 EUR zo základnej 
sumy. 

 
§ 4 

Povinný príspevok  
na činnosť školského klubu detí  

 
1. Na  čiastočnú  úhradu  nákladov  spojených  s  činnosťou  školského  klubu detí  je zákonný 

zástupca žiaka povinný  prispievať mesačne sumou  23  18 EUR. 
 
 
2. Tento povinný príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 
 
3. Ak má dieťa a jeho zákonný zástupca /zákonní zástupcovia trvalý pobyt v mestskej 

časti Bratislava–Staré Mesto, je výška príspevku znížená  o 5 EUR  mesačne na jedno 
nezaopatrené dieťa. 
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§ 5 
Odpustenie  povinného príspevku  
na činnosť školského klubu detí 

 
Povinný príspevok môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka svojím 
rozhodnutím čiastočne alebo úplne odpustiť starosta v prípade, ak zákonný zástupca predloží 
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 
podľa osobitného predpisu.1) 

§ 6 
Povinný príspevok na nákup potravín  

v zariadení školského stravovania 
 
1. Na stravovanie dieťaťa alebo žiaka v zariadení školského stravovania je  zákonný  zástupca  

povinný  mesačne prispievať  sumou, ktorú určí starosta na návrh riaditeľa školy a vedúcej 
zariadenia školského stravovania v rozpätí aktuálnych finančných pásiem v súlade 
s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

 
2. Príspevok na nákup potravín na prípravu jedál a nápojov pre dospelého stravníka 

(zamestnanca školy, školského zariadenia a inú fyzickú osobu) sa určuje podľa vekovej 
kategórie stravníkov od 15 – 18/19 ročných a  úhrada sa realizuje podľa  Zákonníka práce. 
Výšku mesačného príspevku určí starosta na návrh riaditeľa školy a vedúcej zariadenia 
školského stravovania v rozpätí aktuálnych finančných pásiem v súlade s rozhodnutím 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.   

 
3. Iná fyzická osoba uhrádza okrem príspevku na nákup potravín na  jedlo aj režijné náklady  na 

prípravu a výdaj jedla vo výške, ktorú určí riaditeľ školy a vedúca zariadenia školského 
stravovania. 

 
4. Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka uhrádza príspevok na réžiu vo výške 0,50 EUR/deň na           

1 dieťa a 1 žiaka. 
 
5. Príspevok na réžiu môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka 

svojím rozhodnutím čiastočne alebo úplne odpustiť starosta v prípade, ak zákonný zástupca 
predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v 
hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1) 

 
6. Tento povinný príspevok sa uhrádza vopred vždy do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

 
§ 7 

Zrušovacie ustanovenie 
 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2011 z 13. 
septembra 2011 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa 
v materskej  škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku 
na stravovanie v zariadení školského stravovania.  

 

______________________________________________________________________________________________________   

 1) zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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§ 8 
Všeobecné ustanovenie a účinnosť 

 
1. Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je aj príloha aktuálnych finančných pásiem. 
 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  01.11.2012  1. júla 2013. 
 
 
                                                                                            PhDr. Tatiana Rosová 

                                                                                                 starostka mestskej časti 
                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finančné pásma 

nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok 

zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín  

od 01. 09. 2011 
(aktualizácia v nadväznosti na bod 19 až 21 čl. V zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony) 

 

MŠ denné  Desiata Obed Olovrant   Spolu 

( stravníci od 2 - 6 rokov ) € € €   € 

1. pásmo 0,24 0,60 0,21   1,05 

2. pásmo 0,26 0,64 0,22   1,12 

3. pásmo 0,28 0,68 0,23   1,19 

4. pásmo 0,30 0,72 0,25   1,27 

5. pásmo 0,32 0,76 0,26   1,34 

 

Základná škola 
 

Obed 
  

Spolu 

(stravníci od 6 - 11 rokov) 
 

€ 
  

€ 

1. pásmo 
 

0,88 
  

0,88 

2. pásmo 
 

0,95 
  

0,95 

3. pásmo 
 

1,01 
  

1,01 

4. pásmo 
 

1,09 
  

1,09 

5. pásmo 
 

1,16 
  

1,16 

 

Základná škola   Obed     Spolu 

(stravníci od 11 -15 rokov)   €     € 

1. pásmo   0,95     0,95 

2. pásmo   1,01     1,01 

3. pásmo   1,09     1,09 

4. pásmo   1,16     1,16 

5. pásmo   1,22     1,22 

 

Stredná  škola   Obed     Spolu 

(stravníci od 15 -18/19 rokov)   €     € 

1. pásmo   1,05     1,05 

2. pásmo   1,12     1,12 

3. pásmo   1,19     1,19 

4. pásmo   1,26     1,26 

5. pásmo   1,33     1,33 

 



 

 

 

 

Internátne školy a školské zariadenia  Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu 

(stravníci od 2 - 6 rokov) € € € € € € 

1. pásmo 0,28 0,24 0,60 0,21 0,49 1,82 

2. pásmo 0,29 0,26 0,64 0,22 0,52 1,93 

3. pásmo 0,30 0,28 0,68 0,23 0,55 2,04 

4. pásmo 0,31 0,30 0,72 0,25 0,57 2,15 

5. pásmo 0,33 0,32 0,76 0,26 0,63 2,30 

 

 

Internátne školy a školské zariadenia Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu 

(stravníci od 6 - 11 rokov) € € € € € € 

1. pásmo 0,33 0,25 0,88 0,21 0,61 2,28 

2. pásmo 0,34 0,27 0,95 0,21 0,64 2,41 

3. pásmo 0,35 0,29 1,01 0,21 0,66 2,52 

4. pásmo 0,36 0,29 1,09 0,21 0,68 2,63 

5. pásmo 0,37 0,29 1,16 0,21 0,70 2,73 

 

Internátne školy a školské zariadenia Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu 

(stravníci od 11 - 15 rokov) € € € € € € 

1. pásmo 0,38 0,25 0,95 0,21 0,64 2,43 

2. pásmo 0,39 0,27 1,01 0,21 0,66 2,54 

3. pásmo 0,40 0,29 1,09 0,21 0,67 2,66 

4. pásmo 0,41 0,29 1,16 0,21 0,70 2,77 

5. pásmo 0,42 0,29 1,22 0,21 0,73 2,87 

 

Internátne školy a školské zariadenia Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu 

(stravníci od 15 - 18/19 rokov)  € € € € € € 

1. pásmo 0,40 0,25 1,05 0,21 0,67 2,58 

2. pásmo 0,41 0,27 1,12 0,21 0,68 2,69 



3. pásmo 0,42 0,29 1,19 0,21 0,69 2,80 

4. pásmo 0,43 0,29 1,26 0,21 0,72 2,91 

5. pásmo 0,44 0,29 1,33 0,21 0,74 3,01 

 

1. Podľa ods. 8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie 

vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 

uvedenými finančnými pásmami bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a 

nápojov. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí 

zriaďovateľ. 

 

2. Pri poskytovaní jedál a nápojov - II. večere pre kategórie stravníkov od 11 - 15 a od 15 - 

18/19 rokov v internátnych školách a školských zariadeniach sa postupuje v súlade s § 6 

ods. 5 písm. b) vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania. 

 


