
                                                Základná škola, V. Javorku 32, Žilina 010 01 

 

 

 

Zápisný lístok  stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2022/2023 

v súlade s § 9 ods.  1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania 

 

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka:.....................................................................trieda...............  

Adresa bydliska: ...........................................................................................................................  

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:...................................................................................... 

Tel. kontakt:.........................................................    E-mail:......................................................................... 

Číslo bankového účtu vo formáte IBAN: ..................................................................................... 

(v prípade vrátenia preplatkov) 

 

Spôsob úhrady stravných poplatkov: (nehodiace sa preškrtnúť) 

* poštová poukážka  * trvalý príkaz  * internetbanking  * vklad na účet   

 

Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky organizácie 

režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie: 

 

Platbu za stravu zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí vždy do 25. dňa v mesiaci 1 mesiac 

vopred!!!!!! 

 

Vhodnejšia platba je priamo z účtu na účet, kvôli vracaniu vzniknutých preplatkov.  

Číslo účtu ŠJ V. Javorku 32 Žilina 010 01 – Prima banka je  SK05 5600 0000 0003 0372 3003 

Pri platení treba písať meno, priezvisko, triedu a variabilný symbol dieťaťa, inak platba nebude správne 

zaradená! 

Dieťa možno zo stravy odhlásiť do 13.30hod cez APLIKÁCIU STRAVNÉHO 1 deň vopred, v prípade pondelka 

je to piatok. 

 

 Nárok na dotáciu v sume 1,30€ na 1deň od 01.09.2021 má:    

 Dieťa MŠ alebo ZŠ, kt. domácnosť je v hmotnej núdzi, alebo je jej príjem na hranici život. minima    
k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole  a odoberie 

obed.  

 Všetky ostatné deti MŠ + žiaci ZŠ platia za stravu plnú sumu! 

 Od 01.09.2021 je príspevok na režijné náklady od detí 0,15€ na 1deň! 

 Ak nebude stravné uhradené, deťom nebudú poskytnuté obedy až do uhradenia stravného. 

 Bez vypísaného a zákonným zástupcom podpísaného lístku nebude dieťa prihlásené na stravu. 

 

 Pri deťoch, ktoré spĺňajú podmienky pre nárok na štátnu dotáciu na stravovanie sa za neodhlásenú stravu 

dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, vtedy je zákonný zástupca povinný uhradiť príspevok na nákup 

potravín a čiastočné režijné náklady v plnej výške.  

 

 Štátna dotácia na stravovanie je vo výške 1,30e na 1 deň, čo po zmene finančného pásma nepokrýva celú 

hodnotu obeda, preto každý stravník dopláca za jedlo sumu podľa osobitnej kategórie do ktorej je 

zaradený.  

 

Súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov. 

 

Svojím podpisom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so 

spracúvaním  osobných  údajov dieťaťa/žiaka,  ktorého som zákonným zástupcom,  prevádzkovateľovi     Školskej 

jedálne pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina 010  01,  v informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania v 

rozsahu: číslo účtu zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka, po dobu prijatia do zariadenia školského stravovania. Som  si 

vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 

vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

 

Prosím vypísať všetky údaje a zápisný lístok odovzdať do ŠJ 
 

 

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

                   Podpis zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka 

 



                                                Základná škola, V. Javorku 32, Žilina 010 01 

 

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov pre potreby dokumentácie v zariadení školského stravovania je  v súlade s §11 

ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady 

nákladov na stravovanie: 
Príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené Všeobecne záväzným  nariadením 

                                                                                            mesta Žilina. 

                     3. finančné pásmo - platné od 01.07.2022 (pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina) 

        

Bežné stravovanie Desiata Obed Olovrant 

Príspevok na 

režijné 

náklady 

Spolu 

Dotácia na 

podporu 

výchovy k 

stravovacím 

návykom 

dieťaťa/žiaka 

Úhrada 

zákonného 

zástupcu 

alebo 

dospelej 

osoby 

 Materská škola 
0,38 0,90 0,26 0,15 1,69 0,00 1,69 

 (stravník od 2 - 6 rokov) 

 Materská škola - (stravník od 2 - 6 rokov 

0,38 0,90 0,26 0,15 1,69 1,30 0,39  - poberatelia dotácie podľa osobitného 

právneho predpisu*) 

 Základná škola 
- 1,21 - 0,15 1,36 0,00 1,36 

 (stravník od 6 - 11 rokov) 

 Základná škola - (stravník od 6 - 11 

rokov 
- 1,21 - 0,15 1,36 1,30 0,06  - poberatelia dotácie podľa osobitného 

právneho predpisu*) 

 Základná škola 
- 1,30 - 0,15 1,45 0,00 1,45 

 (stravník od 11 - 15 rokov) 

 Základná škola - (stravník od 11 - 15 

rokov 
- 1,30 - 0,15 1,45 1,30 0,15  -  poberatelia dotácie podľa osobitného 

právneho predpisu*) 

 Stredná škola 
- 1,41 - 

VZN č. 

11/2021           

čl. 6 ods. 4 
- - **)  (stravník od 15 - 18/19 rokov) 

 Zamestnanci škôl a školských  
- 1,41 - 

VZN č. 

11/2021               

čl. 6 ods. 4 
- - **)  zariadení a iné fyzické osoby 

        

*) Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

**) výška celkovej úhrady pre stravníkov strednej školy, zamestnancov a iné fyzické osoby sa vypočíta v závislosti od výšky režijných nákladov 

konkrétnej školy 
 

     
 Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza príspevok na stravovanie mesačne vopred,  najneskôr do 25. dňa v mesiaci na účet školskej 

jedálne číslo:  SK05 5600 0000 0003 0372 3003 

 

 Zálohovú platbu za stravné (náklady na nákup potravín a režijné náklady) v sume 30,00 € zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zaplatí do 

25. dňa v mesiaci august. Ak sa výška zálohovej platby zníži na 6,00 €, bude zákonný zástupca upozornený na jej doplatenie. Za včas  
neodhlásenú stravu bude zálohová platba znížená v plnej výške (t.j. o náklady na nákup potravín a režijné náklady/deň). 

 

 V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy  v ŠJ pri Základnej škole V. 

Javorku 32 alebo v prípade ochorenia dieťaťa žiaka  do 13.30h deň vopred cez APLIKÁCIU STRAVNÉHO alebo SMS /  telefonicky na 

t. č. 0904 991 905. Ak strava nie je odhlásená, platí sa plná suma za jedlo, obed si môžete vyzdvihnúť len v prvý nasledujúci deň 

neprítomnosti dieťaťa v škole. 

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

 

V ................................... dňa ...............................                       Meno a priezvisko, pečiatka, podpis vedúceho  


