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Úhrada za pobyt detí v ŠKD v školskom roku 2022/2023 
 
Na základe § 114 ods. 3 zákona 245/2008 Z. z. (školský zákon), ktorý stanovuje výšku úhrady za 
pobyt detí v školskom klube detí na sumu do 7,5% životného minima neplnoletého dieťaťa 
mesačne  (Od 1. 7. 2022 je životné minimum pre neplnoleté dieťa v zmysle zákona č. 601/2003 
Z. z. o životnom minime ustanovené Opatrením MPSVR č.227/2022 Z. z. vo výške 107,03 € 
mesačne), rozhodla riaditeľka školy, že mesačný príspevok za jedno dieťa v školskom roku 
2022/2023 s účinnosťou od 1.9.2022 bude 

2,40 € za dieťa, ktorého rodičia sú v hmotnej núdzi, 

4,50 € za dieťa zamestnancov Spojenej školy na Novohradskej 3,  

8,00 € za ostatné deti.  

 
Rodičia v hmotnej núdzi musia požiadať riaditeľku školy o zníženie príspevku a preukázať hmotnú 
núdzu potvrdením z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. 
 
Úhradu za daný mesiac treba vykonať do 10. dňa každého mesiaca školského roka. 

Úhradu možno vykonať bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. 
na účet v Štátnej pokladnici 

IBAN: SK52 8180 0000 0070 0059 1674       

Konštantný symbol: 0308 

Variabilný symbol: variabilný symbol, ktorý používate pre dieťa v školskej 
jedálni (prístup cez Edupage)  

 
Prosíme Vás: 

 Za každé dieťa spravte úhradu osobitne, môžete aj za viac mesiacov naraz.  

 Do poznámky uveďte meno dieťaťa, triedu a mesiac resp. mesiace, ktoré uhrádzate, napr. 
september 2022, alebo 0922, alebo 0910111222 – za september až december 2022. 

 Realizujte iba úhrady za príslušný kalendárny rok, t.j. úhrady na obdobie po 1.1.2023 
uhrádzajte až po tomto termíne. 

 V prípade, že vaše dieťa nenavštevuje školskú jedáleň, vypýtajte si variabilný symbol 
v školskej jedálni u pani vedúcej (pri okienku).   

                                                                                                                    
Poplatok za deti pravidelne navštevujúce ŠKD sa platí nezávisle na počte dní, ktoré dieťa strávi v 

ŠKD. Dieťa možno odhlásiť z ŠKD na celý mesiac písomne pred začiatkom mesiaca. 
 
V Bratislave,  5.8.2022      
                                                                 
                                                                                
 
 

 Mgr. Jana Trúsiková, PhD., riaditeľka 

 


