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Vážení rodičia, 
 
dovoľujeme si Vás informovať, že Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto schválilo nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o výške príspevkov 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou 
časťou Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „VZN“). 
 
Týmto VZN sú definované mesačné poplatky zákonných zástupcov detí, tzn. Vás rodičov, 
za pobyt Vášho dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a poplatky za stravovanie 
Vášho dieťaťa v školskej jedálni. 
 
Nepriaznivá finančná situácia, ktorá nastala vplyvom pandémie koronavírusu Covid-19, 
nás donútila pristúpiť k zvýšeniu poplatkov za:  
 

� materskú školu: 50 €/mesačne, s výnimkou MŠ Teplická 30 €/mesačne 
a MŠ Pionierska 60 €/mesačne; predškoláci školné neplatia,  

� školský klub detí: 38 €/mesačne,  
� školskú jedáleň: tretie finančné pásmo, určuje výšku poplatku za stravu dieťaťa 

v MŠ na 1,54 €/deň, v ZŠ 1. stupeň 1,21 €/deň a 2. stupeň 1,30 €/deň; poplatok 
za réžiu školskej jedálne bol stanovený na sumu 7 €/mesačne.  

 
VZN vstúpi do platnosti od 1. januára 2021, zvýšené poplatky tak začnete uhrádzať 
od nového kalendárneho roka a v plnej výške zostávajú škole.  
 
Pre Vašu informáciu uvádzame, že mestská časť Bratislava-Nové Mesto svoje školy, ktoré 
má v zriaďovateľskej pôsobnosti, financuje prostredníctvom ročnej dotácie 
na dieťaťa/žiaka/stravníka. Minulý kalendárny rok bola zvýšená ročná dotácia na jedno dieťa 
v materskej škole o 200 €, na sumu 1900 €. Zvýšila sa aj ročná dotácia na jedného žiaka 
v školskom klube detí o 60 €, na sumu 430 €. Z dôvodu výpadku daní z príjmov fyzických 
osôb si v súčasnosti mestská časť nemôže dovoliť zvýšiť ročnú dotáciu. Súčasné finančné 
prostriedky, ktoré majú školy od Vás - rodičov a zriaďovateľa, nepokrývajú reálne 
prevádzkové náklady.  
 
Veríme, že pochopíte, že zvýšenie školských poplatkov je nevyhnutným krokom, ak chceme 
zachovať pre deti kvalitný výchovno-vzdelávací proces. Ako ste už asi zachytili v médiách, 
od januára budete opäť platiť za stravovanie detí v školských jedálňach. Kompenzáciou 
pre pracujúcich rodičov má byť dvojnásobný daňový bonus. Poplatky za stravovanie a réžiu 
školskej jedálne budú zvýšené, aby školské jedálne aj pri zvyšovaní cien potravín a energií 
vedeli deťom zabezpečiť kvalitné stravovanie.  
 
Prajeme Vám najmä pevné zdravie a deťom veľa šťastných dní v materskej či základnej 
škole.  
 

Oddelenie školstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 


