
Na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šamorín číslo 17/2022, ktoré nadobúda 
platnosť  

1. 2. 2023 sa mení výška poplatkov v materskej škole a školskej jedálni nasledovne: 
 

Príspevky v materskej škole 
 

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom prispieva zákonný zástupca na 
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 20,00 Eur. 

 
2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, ktoré je 
umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

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

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 
preukázateľným spôsobom, 

b) ktoré nedochádzalo do školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými 
dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného 
príspevku. 

 
4) Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý 

predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Pri neuhradení 
poplatku zákonným zástupcom za predchádzajúce tri mesiace, bude dieťa z materskej 
školy vylúčené riaditeľom. 

 
5) V prípade mimoriadneho prerušenia školského vyučovania neprispieva zákonný zástupca 

na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. 
 
Prosíme rodičov: 
1. Aby si zmenili trvalé príkazy, ak ich majú nastavené v bankových subjektoch, 
2. Platbu zrealizovali podľa Školského a organizačného poriadku vždy do 8. dňa 

v príslušnom mesiaci. 
3. Prvá platba so zvýšenou sadzbou bude realizovaná v mesiaci február 2023. 



Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 
 

1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom, zamestnancom, dôchodcom 
a iným fyzickým osobám za čiastočnú úhradu nákladov. 

 
2) Zákonný zástupca je povinný v prípade záujmu o poskytovanie stravovania v školskej 

jedálni prihlásiť žiaka na stravu písomnou formou, a to vyplnením „Prihlášky na 
stravovanie v školskej jedálni“, kde svojim podpisom súhlasí s pracovným postupom 
školskej jedálne. 

 
3) Stravníci uhrádzajú finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup 

potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na výživové 
dávky, odporúčané Ministerstvom školstva SR, a na režijné náklady. 

 
4) Rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, 

tzv. finančné pásma sú určené Ministerstvom školstva.  
 
5) Dotácia štátu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré navštevuje MŠ 

a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je 
najviac vo výške životného minima, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a žije v 
domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu 
daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, je 1,30 Eur na jeden odobratý obed. 

 
6)  Príspevok pre stravníkov v ŠJ pri materských školách: 

 - MŠ - 3.finančné pásmo: desiata 0,50 Eur , obed 1,20 Eur, olovrant 0,40 €:  
spolu 2,10 Eur/deň 

 - ZŠ - 3.finančné pásmo: I. stupeň obed 1,70 Eur/deň, II. stupeň obed 1,90 Eur/deň 
  - Dospelá osoba - 3.finančné pásmo: obed 2,40 Eur/deň 
a) pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a žijú v domácnosti, v ktorej si 

ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia 
na vyživované dieťa sa určuje nasledovne: 

  - desiata, obed, olovrant: 2,10 – 1,30 Eur/deň a režijný poplatok 0,40 Eur/deň,   
 spolu: 1,20 Eur /deň 
b) pre deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej 

príjem je najviac vo výške životného minima sa určuje nasledovne: 
  - desiata, obed, olovrant: 2,10 – 1,30 Eur/deň a režijný poplatok 0,40 Eur/deň, spolu: 1,20 
Eur /deň 
 c) pre ostatné deti, ktoré navštevujú materskú školu sa určuje nasledovne: 
  - desiata, obed, olovrant: 2,10 Eur/deň a režijný poplatok 0,40 Eur/deň,  
 spolu: 2,50 Eur /deň 
 
Z dôvodu, že strava sa uhrádza mesiac vopred, rodičia už v mesiaci január 2023 platili 
stravu podľa nových cenníkov- platili ju deťom mesiac vopred. Teda na február 2023. 
Stravná jednotka je 2,50 Eur/ deň.  


