
                  

 

 

 

Vážení rodičia, 

     radi by sme Vás informovali o zmenách týkajúcich sa stravovania v školskej jedálni v súvislosti so 

zvýšením príspevkov zákonných zástupcov a zavedením dotácie na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa.  

Príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

          Od 1. septembra 2019 vstúpi do platnosti všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves č. 1/2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves  (ďalej len „nariadenie“), ktoré reaguje na zmeny v školskej legislatíve. Radi 

by sme vám tieto zmeny aspoň stručne predstavili. 

1. Ministerstvo školstva zmenilo výšky finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa 

vekových kategórií stravníkov. Došlo k zvýšeniu súm za nákup potravín, ako je uvedené v tabuľke: 

Porovnanie nákladov na nákup potravín na jeden obed do 31.8.2019 a od 1.9.2019 (v eur): 

Veková kategória žiakov Suma na nákup potravín na 1 
obed do 31.8.2019 

Suma na nákup potravín na 1 
obed od 1.9.2019 

1. stupeň ZŠ  (6 - 11 r.) 1,09 1,21 

2. stupeň ZŠ (11 - 15 r.) 1,16 1,30 

Príma-kvarta 1,16 1,30 

Stredná škola (15 - 19 r. a viac) 1,26 1,41 

 

Uvedené zvýšenie sme premietli do nášho nariadenia, a tak jedálne budú mať viac prostriedkov na 

nákup potravín, čo dúfame sa odrazí aj na ich kvalite.  

1. Okrem prostriedkov, ktoré dostane jedáleň na potraviny, vynakladáme ďalšie prostriedky aj na 

prevádzku jedální. Ide najmä o personálne náklady, prevádzkové náklady, energie, opravy, 

vybavenia kuchýň, revízie, odvoz kuchynského odpadu a mnohé ďalšie. K úprave režijných 

príspevkov došlo naposledy v roku 2015 a odvtedy podstatne vzrástli všetky prevádzkové položky. 

Na druhej strane nájdete graf, ktorý ukazuje, že v minulom roku zaplatila mestská časť až 92% 

týchto prevádzkových nákladov, čo je z dlhodobého hľadiska pre nás neudržateľné a preto 

sme museli pristúpiť k zmene. Od 1. septembra 2019 sme zvýšili režijný príspevok rodičov na 0,75 

€ za 1 obed s tým, že zavádzame zároveň pre rodičov spravodlivejší systém prepočtu, kedy 

v prípade odhlásenia žiaka sa režijný príspevok vráti a nebude účtovaný ako pevný mesačný 

paušál.   

2. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 1. septembra poskytne pre žiakov základných 

škôl (netýka sa žiakov osemročných gymnázií) dotáciu vo výške 1,20 €/obed. Ide o tzv. „obedy 

zadarmo“. Zo súm uvedených vyššie je zrejmé, že len nákup potravín vyjde školskú jedáleň 

minimálne 1,21 € a teda dotácia nepokrýva žiadne výdavky na výrobu obeda. Mestská časť 

v zmysle zákona je povinná odpočítať 1,20 € od príspevku/platby rodiča. Nižšie nájdete tabuľku 

s vyznačením konečnej sumy, ktorú rodič zaplatí za obed v (eur): 

Ako bude prebiehať platenie obedov od septembra...     



 

 

     

Veková kategória žiakov Príspevok rodiča do 
31.8.2019 (potraviny 
a réžia) 

Príspevok rodiča od 
1.9.2019 (potraviny a réžia) 

Dotácia  1,20 € - PLATBA 
RODIČA za obed od 01.09. 
2019  

1. stupeň ZŠ (6 - 11 r.) 1,19 1,96 0,76 

2. stupeň ZŠ (11 - 15 r.) 1,26 2,05 0,85 

Príma-kvarta (11 - 15 r.)  1,26 2,05 Nie je nárok na dotáciu 

Stredná škola (15 - 19 r.) 1,36 2,16 Nie je nárok na dotáciu 

      

Napriek uvedeným zmenám sme z dôvodu, že pre školské jedálne nám budú zaslané prostriedky 

z dotácie až koncom septembra, nastavili platby v mesiaci september, akoby „obedy zadarmo“ 

neexistovali. V septembri preto rodičia zaplatia plnú sumu, ktorá im bude najneskôr na konci školského 

roka zúčtovaná. Ide o opatrenie, vďaka ktorému budú môcť jedálne zásobiť svoje sklady a zabezpečiť 

stravovanie od prvého školského dňa, keďže na začiatku školského roka nebudú mať prostriedky zo štátu 

ešte k dispozícii.  

     Prosíme Vás o trpezlivosť, snažíme sa sledovať pokyny úradu práce vo vzťahu k dotáciám a nastaviť 

systém tak, aby bol z hľadiska zúčtovania prostriedkov prehľadný a čo možno najjednoduchší aj pre Vás 

rodičov. Detaily týkajúce sa stravovania (prihlásenie sa na stravovanie v školskej jedálni, zápisné lístky, 

nárok na dotáciu pre stravníkov s diétnym obmedzením, odhlášky zo stravy, spôsob a termín platieb a 

iné) Vám poskytne Vaša školská jedáleň alebo škola na svojich webových stránkach. 

Náklady mestskej časti na školskú jedáleň SŠ Tilgnerova 14 v roku 2018 

 

 

 

        

      Mzdy zamestnancov 89 946,00 

      Odvody za zamestnancov 29 632,00 

      Tovary a služby 52 033,00 

      Transfery (nem. dávky a odchodné) 157 

    
 

 Náklady mestskej časti na jedáleň 171 768,00 

        

      Špecifikácia tovarov a služieb 
52 033,00 

        

      Energie 20 012,00 

      vodné stočné 4 025,00 

      Materiál 6 658,00 

      Služby 9 189,00 

      výp. technika, stroje a zariadenia 2 622,00 

    

 

 

ostatné (údržba, stravovanie 

zamestnancov, dohody o vykonaní 

práce, poštovné, bank. popl., prac. 

odevy ...) 

9 527,00 

        

        

      Príspevky od rodičov (réžia) 15 220,00 

      Príspevok mestskej časti 156 548,00 

      Náklady mestskej časti na jedáleň 171 768,00 

Prevádzkové náklady mestskej časti na jedáleň 
SŠ Tilgnerova 14 v roku

2018

Mzdy zamestnancov

Odvody za zamestnancov

Tovary a služby

Transfery (nem. dávky a odchodné)

8,8 %

91,2 %

Prevádzkové náklady mestskej časti na 
jedáleň SŠ Tilgnerova 14 v roku 2018

Príspevky od rodičov (réžia)

Príspevok mestskej časti


