
 

ZÁPISNÝ LÍSTOK 

stravníka 
 

 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského 

stravovania (ďalej len ŠJ): 

 

Školská jedáleň pri ZŠ ul. Slnečná, č.422 v Spišskom Štiavniku od dňa.................(na šk. rok 

2020/2021) 

Meno a priezvisko stravníka/žiaka:........................................................................................... 

Trieda:......................................................................................................................................... 

Bydlisko........................:............................................................................................................. 

Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):...................................................................... 

Číslo telefónu:............................................................................................................................ 

Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):.......................................................................... 

Číslo telefónu:............................................................................................................................ 

 

 Podmienky stravovania 
 

1. Príspevky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ: 

 

a) Jednorazový príspevok, ktorý slúži na úhradu neodhlásenej stravy (ďalej len 

záloha) vo výške 20 € na jedno dieťa, 40 € na dve deti a 50 € na tri deti a viac  sa 

uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského 

roka vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci august), a bude zúčtovaný po ukončení školskej 

dochádzky dieťaťa. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu 

k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 

MPSVaR SR bude jednorazový príspevok na stravovanie vrátený zákonnému zástupcovi 

dieťaťa v plnej výške. V prípade nedostatočnej výšky zálohy a neuhradenia režijných 

nákladov nebude stravníkovi poskytnutá strava. 

 

b) Príspevok na réžiu schválený VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štiavnik vo výške 

2 € na mesiac sa uhrádza takisto vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie a to 

v dvoch platbách na I. polrok – 10 € do 25. augusta 2020 a na II. polrok – 10 € do 25. 

januára 2021. V prípade neuhradenia príspevku na réžiu nebude možné prihlásiť 

dieťa/žiaka na stravovanie. 

 

c) Výška príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov – finančné pásma schválené VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský 

Štiavnik  

Stravník - žiak v ZŠ I. stupeň :                                 1,08 € 

Stravník - žiak v ZŠ II. stupeň :             1,16 € 

 

2. Spôsob úhrady 

 

Platbu je možné realizovať šekom, ktorý si vyzdvihnete  u vedúcej ŠJ, alebo priamo na účet 

s tým, že variabilný symbol, ktorý je potrebné zadať pri tejto platbe si vyžiadate u vedúcej 

ŠJ. 

 

Číslo účtu na stravné: IBAN    SK70 0200 0000 0016 8574 6458 

Číslo účtu na réžiu: IBAN       SK76 0200 0000 0016 6211 6859 



 

3. Odhlasovanie zo stravovania 

 

Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci  

pracovný deň. 
 

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie 

(napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu 

ráno v daný stravovací deň.  

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase 

od 11.30 - 12.00 hod, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku 

na stravovanie za jedlo ( I.stupeň – 1,08 €, II.stupeň – 1,16 €) ktorý je uvedený 

pri jednotlivých kategóriách stravníkov podľa finančného pásma. Ďalšie dni neprítomnosti 

dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo 

stravovania odhlásiť podľa prvej vety bodu 3. 

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada 

neposkytuje. 

 

Spôsob odhlasovania zo stravovania:  

 

- telefonicky na tel. č.:  0905 721 141, 0915 856 987 

- osobne v ŠJ pri ZŠ 

 

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok 

na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej škole a odobralo 

stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je 

povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, 

alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený 

pri jednotlivých kategóriách stravníkov podľa finančného pásma (viď bod 1.c). 

 

Spracovanie osobných údajov: 

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) . 

Povinné informovanie 

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na 

webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na 

všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa. 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené 

podmienky organizácie režimu a podmienky stravovania. 

 

 

Prednostne mám záujem o :       varené obedy      /      suché obedy (desiaty) 

 

                                                                                     (vybraté podčiarknuť) 

 

 

V................................ dňa........................ 

 

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

 

podpis  zákonného zástupcu dieťaťa 

http://www.osobnyudaj.sk/informacie

