Vážení rodičia,
radi by sme Vás informovali o zmenách týkajúcich sa zvýšenia príspevkov zákonných zástupcov za
pobyt dieťaťa v materskej škole a za stravovanie v školskej jedálni i s ohľadom na dotáciu na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
Príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Od 1. septembra 2019 vstúpi do platnosti všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaKarlova 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“).
1. Ministerstvo školstva zmenilo výšky finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov. Došlo k zvýšeniu súm za nákup potravín tak, ako je uvedené
v tabuľke:
Porovnanie nákladov na nákup potravín do 31.8.2019 a od 1.9.2019 (v eur):
Veková kategória detí
MŠ (2 - 6 r.)
Desiata
Obed
Olovrant
SPOLU strava/1 deň

Suma na nákup potravín
do 31.8.2019
0, 30
0, 72
0,25
1,27

Suma na nákup potravín
od 1.9.2019
0,38
0,90
0,26
1,54

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.
2. 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 93%
prevádzkových nákladov materskej školy vrátane jedálne, 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 0,50 € za stravu/1 deň s tým, že zavádzame zároveň pre rodičov
spravodlivejší systém prepočtu, kedy v prípade odhlásenia dieťaťa sa režijný príspevok vráti
a nebude účtovaný ako pevný mesačný paušál.
3. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 1. januára 2019 poskytuje len pre deti
v poslednom ročníku materskej školy tzv. „predškolákom“ dotáciu vo výške 1,20 €/obed. Ide o tzv.
„obedy zadarmo“. Upozorňujeme, že štátna dotácia na tzv. „obedy zadarmo“ nie je poskytovaná
mladším deťom, ale výlučne predškolákom. Zo súm uvedených vyššie je zrejmé, že len nákup
potravín vyjde školskú jedáleň na 1,54 €, a teda dotácia nepokrýva žiadne výdavky na výrobu
obeda. Mestská časť v zmysle zákona je povinná odpočítať 1,20 € od príspevku/platby rodiča
predškoláka. Nižšie nájdete tabuľku s vyznačením konečnej sumy, ktorú rodič zaplatí za stravu/1
deň v (eur):

Veková kategória detí
MŠ (2 - 6 r.)

Príspevok rodiča do
31.8.2019 (potraviny
a réžia)

Príspevok rodiča od
1.9.2019 (potraviny
a réžia)

PLATBA RODIČA za
obed od 01.09. 2019
* po odpočítaní dotácie
1,20 €
Deti (2-5r.)
1,37
2,04
2,02
Deti (5-6/7r.) „predškolák“
1, 37
2,04
0,84 *
Pozn.: Predškolák = Dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a dovŕši 5 rokov do
31.8. pred začatím školského roka. V prípade, že dieťa nenastúpi do 1. ročníka ZŠ (odklad povinnej
školskej dochádzky) a naďalej navštevuje posledný ročník materskej školy, má nárok na dotáciu.
4. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa v zmysle nariadenia upravuje na výšku 30 €/
mesiac. Zvýšenie príspevkov prispeje k udržaniu a skvalitňovaniu podmienok výchovnovzdelávacieho procesu ako aj bežných potrieb školy. Príspevky v školách a školských zariadeniach
boli v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves spomedzi ostatných mestských častí v hlavnom meste
dlhodobo najnižšie, a aj preto bolo potrebné rastúce náklady odzrkadliť v ich výške.
Nižšie uvádzame bežné výdavky na prevádzku materskej školy vrátane jedálne a podiel príspevkov
rodičov na jej financovaní. (Pozn.: V grafe nie sú uvedené kapitálové výdavky – investície, ktoré
mestská časť vynakladá na väčšie opravy, rekonštrukcie budov, revitalizácie školských dvorov,
vybavenia kuchýň a iné. Neuvádzajú sa ani náklady vynaložené z príspevku Ministerstva školstva
určené výlučne na výchovno-vzdelávací proces detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky.) Prehľad všetkých objednávok a faktúr materskej školy nájdete tu:
https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/zverejnene-zmluvy-objednavky-faktury/
Prevádzkové náklady mestskej
časti na MŠ Borská 4 v roku 2018

Mzdy zamestnancov
Odvody za zamestnancov
Tovary a služby
Transfery (nem. dávky a
odchodné)
Prevádzkové náklady mestskej
časti na MŠ Borská 4 v roku 2018
7,1 %

92,9 %

Mzdy zamestnancov

201 107,70

Odvody za zamestnancov
Tovary a služby
Transfery (nem. dávky a odchodné)
Náklady mestskej časti na MŠ

73 792,36
70 961,37
2 256,29
348 117,72

Tovary a služby
v tom:
energie
vodné stočné
odpad
ostatné
v tom:
poštovné a bankové poplatky
interiérové vybavenie

70 961,37
38181,11
4638
1244,25
26 898,01

výpočtová technika a softvér
stroje, prístroje a zariadenia
materiál (hygienické potreby, kanc. potreby...)
služby (pranie prádla)
knihy, časopisy a didaktické pomôcky
prac. odevy
údržba
školenia zamestnancov

Príspevky od rodičov (réžia a školné)
Príspevok mestskej časti

Príspevky od rodičov (réžia a školné)
Príspevok mestskej časti

24 770,70
323 347,02

