
Školská jedáleň Šrobárova, Šrobárova 20, Prešov 
 

Pokyny pre stravníkov ZŠ na školský rok 2022/2023 
 

     
V súlade so zákonom č. 375/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. 
o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR sa v zariadení školského stravovania môže 
stravovať žiak, ktorý spĺňa tieto podmienky: 
 

1. vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný zápisný lístok doručiť do školskej 
jedálne 

2. na účet školskej jedálne uhradiť stravné  
 

Platbu za stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa 
v mesiaci a to 10 platieb (25.08.2022 až 25.05.2023 – trvalý príkaz), s uvedením : meno 
a priezvisko stravníka, trieda a variabilný symbol (VS = evidenčné číslo stravníka). 
   
Mesačná platba bez dotácie: 

 
Stravník – žiak v ZŠ I. stupeň – obed: 
Klasický stravník                                                                                                               30,00 € 
Stravník s diétou                                                                                                                35,00 € 

 
Stravník – žiak v ZŠ II. stupeň – obed: 
Klasický stravník                                                                                                               32,00 € 
Stravník s diétou                                                                                                                37,00 € 
Stravník športovej triedy                                                                                                   37,00 € 
 

 
Úhradu stravného je možné realizovať len prostredníctvom bankového prevodu. 
Najvhodnejšie je zriadiť si trvalý príkaz vždy k 15. dňu predchádzajúceho mesiaca na 
nasledujúci mesiac – zálohovité platby na číslo účtu v ČSOB a.s. 
 
Pri platbe bezhotovostným spôsobom zákonný zástupca dieťaťa uvádza číslo účtu v tvare 
IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý bude vrátený 
preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského 
roka. Ak stravník (rodič) neposkytol č.ú. alebo nesprávne č.ú., na ktorý mu má byť preplatok 
vrátený, ŠJ bude postupovať podľa ustanovenia §107 OZ,  podľa ktorého sa právo na vydanie 
plnenia preplatku premlčí za 3 roky. 

 
  

Číslo účtu ŠJ, na ktorý poukážete platbu na stravu: 
 IBAN: SK19 7500 0000 0040 0809 2278 

 
Pri platbách uvádzajte variabilný symbol stravníka. Noví stravníci ho zistia v kancelárii ŠJ 
alebo tel. čísle: 051/770 31 85. Žiakom, ktorí sa stravovali v minulom školskom roku sa 
variabilný symbol nemení. 
Ak rodi č ani po výzve neuhradí platbu v stanovenom termíne a opakovane nedodrží 
podmienky stravovania určené na tomto zápisnom lístku, jeho dieťa bude vylúčené zo 
stravovanie v školskej jedálni. 



Príspevky na stravovanie v ŠJ v  ZŠ: 
Dieťa/žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o 1,30 € v rozsahu určenom v § 4 ods. (3) 
písmeno a) a b) zákona č. 544/2010 Zb.,a zároveň za splnenia týchto podmienok : dieťa sa 
zúčastni výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie stravu.  
 
Mesačná platba s dotáciou: 
 
 
Stravník – žiak v ZŠ I. stupeň – obed: 
Klasický stravník                                                                                                                 5,00 € 
Stravník s diétou                                                                                                                  9,00 € 
 
Stravník – žiak v ZŠ II. stupeň – obed: 
Klasický stravník                                                                                                                 6,00 € 
Stravník s diétou                                                                                                                11,00 € 
Stravník športovej triedy                                                                                                   11,00 € 
 
 
Podľa § 140 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa 
v školskej jedálni môžu pri dodržaní určitých podmienok a podľa záujmu  rodičov detí 
pripravovať diétne jedlá pre žiakov, ktorých zdravotný stav vyžaduje podľa ošetrujúceho 
lekára osobitné stravovanie - bezlepkovú diétu.   
Príloha k zápisnému lístku stravníka je doklad ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav dieťaťa 
/žiaka vyžaduje osobitné stravovanie s určenou diétou  podľa stanovenej diagnózy. Tlačivo 
(žiadosť o posúdenie zdravotného stavu) príloha č.3 Vám bude k dispozícií v ŠJ alebo na 
webovej stránke školy. 
 
Prihlasovanie a odhlasovanie na stravovanie: 
 

1. Prihlásiť sa na stravovanie alebo sa odhlásiť zo stravovania je potrebné najneskôr do 
14:00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.  

2. Odhlásiť sa zo stravy nie je možné ráno v daný stravovací deň a to z dôvodu 
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie 
(Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) 

3. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať v čase od 11:30 – 
12:00 hod. V takomto prípade však stravník uhrádza plnú výšku príspevku 
na stravovanie za jedlo. 

4. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole je 
potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť, lebo  na obed nemá nárok. 

5. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada 
neposkytuje. 

6. Evidencia odberu stravy je na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si čip (úhrada 
platobným prevodom na účet ŠJ) a označovať denne odobratý obed aby nedošlo 
k zbytočným nedorozumeniam. Cena čipu je 3,00 €. 

 
 
 

Beáta Knechtová  
vedúca ZŠS 

 


