
Usmernenie č. 1/2022 k novo prijatému VZN č. 11/2022 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 04. 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho 

platby na čiastočnú úhradu nákladov  

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  

Bratislava-Petržalka v znení neskorších dodatkov. 

 

1. Úprava  finančných pásiem na úhradu stravného pre zákonných zástupcov detí žiakov 

a zamestnancov škôl.  Touto novelou bolo určené finančné pásmo č.5 viď príloha č.1 – 

finančné pásma A a B, z ktorých vyplýva: 

Výpočet v priemere na 20 pracovných dní vychádza takto:                                                                  

a, Materské školy 

           do 01. 01 . 2023  1,54 eur x 20 dní = 30,80 eur+12 eur réžia = 42,80 eur 

      od 01.01.2023:  2,50 eur x 20 dní =50,00 eur+12 eur réžia = 62,00 eur 

b,  Základné školy žiaci     1.stupňa 

       do 01. 01. 2023    1,21 eur  x 20 dní = 24,20 eur+10 eur réžia = 34,20 eur 

od 01. 01. 2023  2,10 eur x 20 dní = 42,00 eur+10 eur réžia = 52,00 eur 

c, Základné školy žiaci     2.stupňa 

  do 01. 01. 2023 1,30 eur x 20 dní = 26 eur+10 eur réžia = 36,00 eur 

od 01. 01. 2023  2,30 eur x 20 dní =46,00 eur+10 réžia = 56,00 eur 

d, Diétne stravovanie a športovci 

                       do 01. 01. 2023  MŠ 1,85 eur x 20 dní = 37,00 eur +12 eur réžia = 49,00 eur 

od 01. 01. 2023 MŠ 2,90 eur x 20 = 58,00 eur +12 eur réžia = 70,00 eur 

         do 01. 01. 2023 ZŠ 1.stupeň  1,46 eur x 20 dní = 29,20 eur+10 eur réžia = 39,20 eur 

od 01. 01. 2023 ZŠ 1.stupeň  2,40 eur x 20 dní = 48,00 eur+10 eur réžia = 58,00 eur 

do 01. 01. 2023 ZŠ 2.stupeň  1,56 eur x 20 dní =31,20 eur+10 eur réžia = 41,20 eur 

od 01. 01. 2023 ZŠ 2.stupeň 2,60 eur x 20 dní = 52,00 eur+10 eur réžia = 62,00 eur 

e, Zamestnanci škôl 

do 01. 01. 2023  1,41 eur x 20 = 28,20 eur +10 eur réžia =38,20 eur 

od 01. 01. 2023  2,80 eur x 20 = 56,00 eur+10 eur réžia =  66,00 eur 

 

Prosí Vás o to, aby sa táto informácia dostala čím skôr k zákonným zástupcom a zamestnancom 

nakoľko, platnosť nadobúda od 01. 01. 2023   a  platby za stravné sú splatné do 25.dňa 

v predchádzajúcom mesiaci. 

 

 


