
Informácie k školskému stravovaniu 
 

Vážení rodičia, 

vydaním zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v 
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

-  sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 
1,20 eura na každé dieťa na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-
vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo 
stravu.  

Zároveň sa navrhuje, aby zriaďovateľ, ktorý nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, u 
ktorého si zdravotný stav podľa posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje diétne 
stravovanie, poskytnutú dotáciu vyplatil zákonnému rodičovi alebo fyzickej osobe, 
ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu v hotovosti.   

Nakoľko štát bude dotovať len cenu potravín a pritom, keď sa navýši počet stravníkov 
v školách s predpokladom, že sa budú všetci žiaci stravovať, výrazne sa zvýšia 
náklady :  

- na technické vybavenie školskej kuchyne, 
- na opravy a revízie, 
- na zvýšenú spotrebu elektrickej energie, 
- na nákup čistiacich prostriedkov, 
- na odvoz odpadu,  
- na nárastu počtu zamestnancov, 
- na nákup spotrebného materiálu. 

 

Aby školy pokryli predpokladané náklady v súvislosti s vyšším počtom stravníkov, 
riaditelia škôl navrhli a poslanci schválili na zasadnutí miestneho zastupiteľstva  
jednotné zvýšenie poplatkov na režijné náklady vo všetkých školách Mestskej 
časti Bratislava Nové-Mesto vo výške  5 € / mesačne v platnosti od 1.4. 2019. 

 

Od 1.4.2019 na základe nového VZN miestne zastupiteľstvo rozhodlo, že doplatok na 
stravu, ktorý je vyšší ako dotácia 1,20 €  uhradí školám mestská časť Bratislava-Nové 
Mesto. Rodičia predškolákov budú mať stravné zdarma. Uhrádzať budú iba 
mesačný poplatok za réžiu školskej jedálne, v sume 5 €/mesačne. 

 

V prípade nejasností a otázok sa môžete obracať na vedúcu školskej jedálne, 

prípadne vedenia školy. 

                                                                        Mgr. Ľubica Daneková 

                                                                              riaditeľka školy 


