
Poplatky a spôsob ich úhrady 

 

Výšku poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou a vzdelávaním 

za pobyt dieťaťa v MŠ (ďalej len školné) a stravovanie dieťaťa v MŠ (ďalej len stravné) 

upravuje zriaďovateľ MŠ mesto Prešov Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN).  

 

POPLATOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MŠ 

Za pobyt dieťaťa v MŠ v zmysle VZN a interných predpisov MŠ prispieva zákonný 

zástupca dieťaťa: 

 

 mesačne sumou     20,00 € 

 v čase letných prázdnin     2,00 € / deň 

 v prípade prerušenia prevádzky z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu 

a) pri vyhlásení v danom mesiaci zostáva poplatok v plnej výške 

b) v mesiaci obnovenia prevádzky      1,00 € / deň  

 

Úhrada na účet bankovým prevodom alebo vkladom na účet vedený v ČSOB: 

č.ú.    SK76 7500 0000 0040 0842 1246            v.s.     453223002 

v správe pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko dieťaťa a triedu 

 

Príspevok sa uhrádza do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

 

Príspevok MŠ sa neuhrádza za dieťa 

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (predškoláci), 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (potvrdenie 

a rozhodnutie ÚPSVaR),  

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 

d) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin,  

e) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní. O prerušenie dochádzky je potrebné požiadať VOPRED! 

 

V prípade, že rodič neuhradí uvedené poplatky v stanovenom termíne, riaditeľka 

MŠ môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky 

dieťaťa do predškolského zariadenia. 

 

 



POPLATOK ZA STRAVOVANIE DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE 

Stravovanie v MŠ sa poskytuje v zmysle VZN mesta Prešov a interných predpisov 

MŠ. Aktuálna výška príspevku na bežné stravovanie je 1,84 € / deň, na diétne stravovanie 

2,15 € / deň a zahŕňa desiatu, obed, olovrant a čiastočnú úhradu režijných nákladov. 

Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom v zmysle §4 zákona 

o dotáciách vo výške 1,30 € na deň, v ktorom sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu 

v MŠ sa poskytujú: 

a) deťom, ktoré majú 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou a nedosiahli vek 6 rokov  

b) deťom, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo 

ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. Táto skutočnosť sa preukazuje 

potvrdením od UPSVaR.  

c) deťom, ktoré dovŕšili 6 rokov a žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen 

domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na 

vyživované dieťa. Táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením. 

Ak zákonný zástupca nevyhlási dieťa, ktoré má nárok na dotáciu, nárok na dotáciu 

zaniká a zákonnému zástupcovi je účtovaná plná výška stravného za daný deň. 

 

Príspevok na stravovanie sa uhrádza preddavkovo vo výške 

 37,00 € bežné stravovanie dieťaťa 

 42,00 € diétne stravovanie dieťaťa 

 12,00 € stravovanie dieťaťa, ktoré má nárok na dotáciu  

 

Úhrada na účet bankovým prevodom alebo vkladom na účet vedený v ČSOB: 

č.ú.     SK54 7500 0000 0040 0842 1254        v.s.     115223003 

v správe pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko dieťaťa a triedu 
 

Príspevok sa uhrádza do 25. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. 

 

V prípade, že zákonný zástupca neuhradí uvedené poplatky v stanovenom 

termíne, riaditeľka MŠ môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o 

ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia. 

Zúčtovanie stravných dní školského roka sa vykoná po 30. júni bežného roka a MŠ 

preplatky vráti zákonnému zástupcovi na jeho bankový účet, ktorý uvedie v zápisnom lístku 

na stravovanie.  

Zákonný zástupca pri nástupe dieťaťa do MŠ prihlási dieťa na školské stravovanie. 

V zápisnom lístku uvedie potraviny, na ktoré je dieťa alergické, k čomu priloží aj potvrdenie 

od odborného lekára. 

Zákonný zástupca je povinný vyhlásiť dieťa zo stravovania vopred, najneskôr do 

14
00

 hod. predchádzajúceho dňa  

1. osobne alebo telefonicky vedúcej zariadenia školského stravovania tel: 051 7706039, 

2. e-mailom: jedalenzemplinska@gmail.com  

 

K presnému výpočtu stravných dní dieťaťa je potrebné, aby zákonný zástupca 

dodržiaval podmienky vyhlasovania dieťaťa zo stravovania.  
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