
 

CENNÍK  
Súkromná materská škola UNES 

 

Súkromná materská škola UNES, ktorej zriaďovateľom je United Nations Elementary School n.o. je zaradená do 

siete škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, čím je na základe zákona 222/2004 

Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov oslobodená od platby DPH. 

 

JAZYKOVÉ TRIEDY MATERSKEJ ŠKOLY 

pre deti od 3 rokov 

 

Školné :  
 
 Anglicko- Španielska trieda – Celodenný program      € 525,-/mesiac 
 (zahraniční lektori, max. počet detí v skupine je 9) 
  
 
   

 
JAZYKOVÉ TRIEDY MATERSKEJ ŠKOLY  

Pre deti od 24 do 36 mesiacov 
 
 

Školné :  
  
 Anglicko- Španielska trieda – Poldenný program     € 330,-/mesiac 

(Poldenný program je možný max. na dobu 3 mesiacov) 

 

 Anglicko- Španielska trieda – Celodenný program       € 525,-/mesiac 

 (zahraniční lektori, max. počet detí v skupine je 9) 
 

  
.................................................................................................................................................................................................... 

Stravné :  
Poldenné stravovanie (raňajky, desiata, obed, nápoje).      € 4,40,- / deň 
Poldenné diétne stravovanie         € 5,30,- / deň 

 
Celodenné stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant, nápoje).    € 5,10,- / deň 
Celodenné diétne stravovanie         € 6,15,- / deň 
 
 

JEDNORÁZOVÉ POPLATKY 
 
Administratívny poplatok         € 150,-/školský rok  
(Jednorazová nevratná platba na pokrytie administratívnych nákladov materskej školy.)  
 
Záloha za stravné         € 100,-/školský rok  
Po ukončení zmluvného vzťahu bude záloha vrátená s výnimkou, ak bude jej výška alebo jej alikvotná časť 
započítaná voči pohľadávkam materskej školy.) 



 
ZĽAVY 

 

Súrodenecká zľava  

- Jednorazová zľava zo školného vo výške € 150,-/mesiac (v prípade, že 2 deti 
navštevujú SMŠ UNES alebo v prípade, že 1 dieťa navštevuje SMŠ UNES a 1 dieťa navštevuje SZŠ 
UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL) 
 

- SMŠ UNES neposkytuje iné zľavy. 

 

 

CENNÍK  

Súkromná materská škola UNES 

 

Školné pre deti od 3 rokov zahŕňa: 

- Všetky pomôcky, učebné materiály, pracovné zošity, umelecké potreby, hudobné nástroje. 

- Všetky krúžky vedené externými lektormi (joga, pohybová príprava, lukostreľba, golf, gymnastika) * 

- Krúžok maľovania vedený profesionálnou výtvarníčkou 

- Výlety, cestovné, vstupné na všetky akcie, do divadla alebo na výstavy, kultúrne akcie v rámci škôlky 

- V prípade potreby dieťaťa služby logopéda a takisto služby psychológa. 

Školné pre deti od 3 rokov nezahŕňa: 

- Fotografovanie detí organizované 1 až 2krát ročne 

- V prípade organizovania kurzy korčuľovania a kurzy plávania 

.................................................................................................................................................................................................... 

Školné pre deti od 24 do 36 mesiacov zahŕňa:  

- Plienky, Pyžamká- ich pranie a žehlenie, prebaľovanie detí.  

- Služby asistenta učiteľa, ktorý celodenne pomáha pri kŕmení detí, prebaľovaní a pri pobyte detí vonku. 

- Všetky pomôcky, učebné materiály, pracovné zošity, umelecké potreby, hudobné nástroje. 

- Kultúrne akcie v rámci škôlky. 

Školné pre deti od 24 do 36 mesiacov nezahŕňa: 

- Fotografovanie detí organizované 1 až 2krát ročne 

.......................................................... 
*Krúžky uvedené vyššie sú poskytované priamo v areáli Súkromnej materskej školy UNES. (druh disciplíny pre 

daný školský rok vyberá SMŠ UNES podľa veku dieťaťa a takisto dostupnosti).  
 
 
 
 
 
 

Cenník platný od 01.06.2022 


