
Smernica o určení výšky a o spôsobe úhrady finančných príspevkov na čiastočnú úhradu 

výdavkov za pobyt dieťaťa v Súkromnej materskej škole Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity v Nitre, Hospodárska 7, Nitra 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Smernica o určení výšky a o spôsobe úhrady finančných príspevkov na čiastočnú úhradu 

výdavkov za pobyt dieťaťa /ďalej školné/ v Súkromnej materskej škole Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity (ďalej len „smernica“) je vypracovaná v súlade so zákonom č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“) na konkrétne podmienky 

Súkromnej materskej školy Slovenskej poľnohospodárskej univerzity so sídlom na Hospodárskej  

č. 7 v Nitre (ďalej len „materská škola SPU“). 

 

Článok 1 

V zmysle § 28 ods.3, 5 zákona č.245/2008 o výchove a vzdelaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a na základe smernice zo dňa 2.9.2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v materskej škole , prispieva rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť. 

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole /školné/ sa určuje na dieťa v materskej škole s celodennou a 

poldennou výchovou a vzdelávaním. Smernicou sa určuje výška a spôsob úhrady príspevku na 

čiastočnú úhradu režijných nákladov spojených so stravovaním  deti v MŠ . 

Príspevky: 

− príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v SMŠ SPU Hospodárska 7, Nitra a postupu pri 

odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v SMŠ  SPU Hospodárska 7 Nitra  

/školné/ 

− príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov spojených so stravovaním v 

Súkromnej školskej jedálni, Hospodárska 7, Nitra (ďalej len „školská jedáleň“). 

Článok 2 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole / školné/ 

Výška mesačného za pobyt dieťaťa v materskej škole  /školné/ sa určuje na dieťa v SMŠ s 

celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním : 

Školné 

100 €  mesačne za dieťa  

 

Príspevok za pobyt dieťaťa v SMŠ SPU  Hospodárska 7 , Nitra sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci 

bankovým prevodom na účet SMŠ 



IBAN: SK68 7500 0000 0040 2942 4606   

variabilný symbol: je priradený každému dieťaťu,  

konštantný symbol : 0308  

doplňujúce údaje : meno dieťaťa 

V zmysle zákona 245/2008 Z. z.§ 28 ods.7,8 sa príspevok neuhrádza za dieťa: 

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa 

− ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako štyridsať päť  po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby  

− ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných  prázdnin 

− ak prerušenie prevádzky materskej školy  bolo zapríčinené zriaďovateľom, alebo inými 

závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 

určeného príspevku . 

Článok 3 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním 

v školskej jedálni 

Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 

poskytuje stravovanie podľa odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo slovenskej 

republiky, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie a finančných 

pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových skupín stravníkov vydaných 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre deti a zamestnancov materskej školy 

SPU.  

Príspevky na stravovanie   

Stravník – dieťa v SMŠ – denné stravovanie:   Desiata: 0,38 €, Obed: 0,90 €, Olovrant: 0,26 €       

Spolu: 1,54 €  

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov pre deti v SMŠ 

Zákonný zástupca každého dieťaťa (aj dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu 

výchovy k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri MŠ. 

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na 

úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni čiastkou 

5€/mesačne. Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa  

− ktoré sa neodstravovalo ani jediný deň v mesiaci 

− ktoré je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 

Príspevok  za stravu sa uhrádza bankovým prevodom na účet školskej jedálne SMŠ 

IBAN: SK80 7500 0000 0040 2942 4681 

variabilný symbol: je priradený každému dieťaťu 



konštantný symbol : 0308  

poznámka : meno dieťaťa/  sa uhrádza vždy mesiac vopred v plnej výške najneskôr do 10. dňa v 

mesiaci. Koľko dní je dieťa v materskej škole neprítomné, toľko dní sa odráta v nasledujúcom 

mesiaci. 

 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

Smernica o určení výšky a o spôsobe úhrady finančných príspevkov na dieťaťa v SMŠ SPU 

v Nitre nadobúda účinnosť 2.9.2022. 

 

 

 

 


