
Vyhodnotenie pripomienok
k návrhu Návrh VZN Mesta Banská Bystrica č. 00/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

• Dôvodom novely predmetného VZN je kompenzácia výpadkov zdrojov financovania škôl a školských zariadení
v dôsledku navýšenia daňového bonusu. Vplyvom navýšenia si každý pracujúci rodič môže od 1. 1. 2023
uplatniť daňový bonus vo výške 140 € na 1 dieťa. Spolu s rodinnými prídavkami v sume 60 € tak bude
disponovať so sumou 200 € na jedno dieťa mesačne (x počet detí).
Pre porovnanie, v roku 2022 mohol pracujúci rodič disponovať daňovým bonusom + rodinnými prídavkami
vo výške 100 € na 1 dieťa. V roku 2023 ide o 100% nárast.

• Školy a školské zariadenia sa musia vysporiadať s nárastom cien energií. Mesto Banská Bystrica má vysúťaženú
elektrickú energiu, pričom výsledkom súťaže je nárast ceny približne na úrovni dvojnásobku oproti pôvodnej
hodnote. V štádiu príprav je verejné obstarávanie dodávok plynu vo vzťahu k roku 2023, prípadne na dlhšie
obdobie. Taktiež počítame so zvýšením cien tepla o 91%.

• Do úvahy je potrebné zobrať valorizáciu platov v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre pedagogických
zamestnancov a zamestnancov vo verejnej správe – od 1. januára 2023 bude valorizácia platov o 7%,
od 1. septembra o 10%, v školstve sa budú platy zvyšovať o niečo viac pri pedagogických zamestnancoch o 10%
od 1. januára 2023, od 1. septembra o 12%.



Aj napriek navýšeniu jednotlivých poplatkov v školách a školských zariadeniach bude musieť mesto ako zriaďovateľ
dofinancovať chýbajúce výdavky na zabezpečenie prevádzok jednotlivých zariadení:

• v prípade priemerných výdavkov na 1 dieťa v rámci pedagogickej činnosti základnej školy po odpočítaní prostriedkov
zo Štátneho rozpočtu (normatív: 2 338) na 1 dieťa ZŠ bude chýbať cca 219 Eur,

• v prípade priemerných výdavkov na 1 dieťa v rámci školskej jedálne v ZŠ po odpočítaní prostriedkov na originálne
kompetencie (normatív: 190 Eur) a poplatkov od rodičov po zvýšení v zmysle návrhu VZN, na 1 dieťa bude chýbať cca
77 Eur,

• v prípade priemerných výdavkov 1 na dieťa v školskom klube ZŠ po odpočítaní prostriedkov na originálne
kompetencie (normatív: 632 Eur) a poplatkov od rodičov po zvýšení v zmysle návrhu VZN, na 1 dieťa bude chýbať cca
257 Eur,

• v prípade priemerných výdavkov na 1 dieťa v centre voľného času po odpočítaní prostriedkov na originálne
kompetencie (normatív: 116 Eur) a poplatkov od rodičov po zvýšení v zmysle návrhu VZN, na 1 dieťa bude chýbať cca
65 Eur,

• v prípade priemerných výdavkov na 1 dieťa v základnej umeleckej škole po odpočítaní prostriedkov na originálne
kompetencie (normatív: 2 055 Eur) a poplatkov od rodičov po zvýšení v zmysle návrhu VZN, na 1 dieťa bude chýbať
cca 668 Eur,

• v prípade priemerných výdavkov na 1 dieťa v materskej škole po odpočítaní prostriedkov na originálne kompetencie
(normatív: 2 877 Eur) a poplatkov od rodičov po zvýšení v zmysle návrhu VZN, na 1 dieťa bude chýbať cca 1 222 Eur.



FINANČNÉ PÁSMA NA NÁKUP POTRAVÍN

• Finančné pásma na nákup potravín schvaľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky,

• školské jedálne pri MŠ a ZŠ v pôsobnosti Mesta Banská Bystrica sú aktuálne zaradené do 3. Finančného pásma
/od 6-11 rokov – 1,21 Eur, od 11-15 rokov – 1,30 Eur/, pričom tieto už dlhodobo nepostačujú na zabezpečenie
dodržiavania všeobecne-záväzných právnych predpisov platných v školskom stravovaní: príprava pokrmov
z kvalitných potravín, dodržiavanie zásad pre zostavu jedálnych lístkov a plnenie odporúčaných výživových
dávok,

• Napr. pri príprave obeda z hovädzieho mäsa, hydiny, rýb, cena jednej porcie surového mäsa predstavuje 0,70 Eur
- 0,80 Eur z finančného limitu na nákup potravín pre prípravu celého obeda. T. j. príprava polievky, prílohy,
šalátu, nápoja podania ovocia a surovín na prípravu mäsového pokrmu (koreniny, olej, smotana,....) zostane len
0,50 Eur až 0,51 Eur, čo je z ďaleka nepostačujúce.

• školské jedálne pri MŠ a ZŠ využívajú aj celospoločenské programy (Školské mlieko, Školské ovocie), ktoré sú
poskytované bezodplatne,

• na základe dôsledne vykonanej analýzy vybraných druhov potravín a porovnaní cien s rokom 2021 bol
u niektorých potravín zaznamenaný nárast 100 - 200 % (viď analýza – Porovnanie nárastu cien základných
potravín k 31. 10. 2022). Školské jedálne pri ZŠ realizujú nákup potravín na základe prieskumu trhu u vybraných
dodávateľov,



• MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1. 1. 2023 schválilo nové Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov.

• Na základe prepočtov a analýz navrhujeme s účinnosťou od 1. 1. 2023 školské jedálne pri ZŠ a MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica zaradiť do 3. Finančného pásma A na nákup potravín
na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov:

1. stupeň ZŠ – 1,70 Eur - nárast o 0,49 Eur na 1 odobratý obed
2. stupeň ZŠ - 1,90 Eur - nárast o 0,60 Eur na 1 odobratý obed

REŽIJNÉ NÁKLADY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

• poplatok za režijné náklady v školskej jedálni zostáva v celej výške základnej škole, nakoľko základná škola je
samostatný právny subjekt,

• použitie réžie: režijné náklady zahŕňajú - mzdy, odvody, energie, nákup inventáru (hrnce, taniere, poháre,
príbor, pracovné stoly.......), nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, nákup strojov, prístrojov
a zariadení, zabezpečenie softwaru, modernizácia techniky v školských kuchyniach a jedálňach, ich oprava
a revízia, nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov, odvoz biologického odpadu, pravidelná údržba
priestorov vrátane maľovania a pod.


