
Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 2, Spišská Nová Ves 

ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA  

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania v Školskej jedálni pri        

ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves: 

odo dňa.....................................................................( prevádzka ŠJ začína od 03.09.2021 ) 

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

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

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

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

Číslo telefónu / E-mail :........................................................................................................... 

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

Číslo telefónu / E-mail :.......................................................................................................... 

1./ Poskytovanie dotácie na stravovanie: 

1.8.2021 nadobudla účinnosť právna úprava zákona č. 544/2021 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. Končí sa plošné poskytovanie dotácií na stravu detí v ZŠ 

a poslednom ročníku MŠ.  

Dotácia bude poskytovaná na dieťa: 

1./ ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem                   
     je najviac vo výške sumy životného minima, 
2./ ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden z rodičov neuplatnil na toto dieťa daňový  
     bonus. 
Podľa zákona má dieťa nárok na stravu za poplatok znížený o dotáciu na podporu stravovacích návykov dieťaťa 

v sume 1,30 EUR za každý deň kedy sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu. V zmysle uvedeného, 

zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní zo stravy 

včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú hodnotu obeda. 

2./ Príspevky na stravovanie v ŠJ : 

Na základe Dodatku č.2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 4/2017 o určení výšky 

príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach schválenom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

dňa 25.4.2019, pod č. 35/2019 s platnosťou od 1.9.2019 je určený: * 

1. stupeň:  Hodnota obeda: 1,58 € -  potraviny: 1,08 € +  0,50 € ( príspevok rodiča na režijné náklady) 
2. stupeň:  Hodnota obeda: 1,66 € -  potraviny: 1,16 € +  0,50 € ( príspevok rodiča na režijné náklady) 

Diétne stravovanie, stravovanie športovcov**: 
1. stupeň:  Hodnota obeda: 1,80 € -  potraviny: 1,30 € +  0,50 € ( príspevok rodiča na režijné náklady) 
2. stupeň:  Hodnota obeda: 1,89 € -  potraviny: 1,39 € +  0,50 € ( príspevok rodiča na režijné náklady) 

* označte zakrúžkovaním požadované stravovanie 
** stravovanie športovcov len 2. stupeň 
 

Stravník s donášanou vlastnou stravou – DIÉTA = manipulačný poplatok 0,10€ za jeden obed(obedár).*** 

 

 

Číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa 

po ukončení školského roka uvedie zákonný zástupca dieťaťa: 

 

 

IBAN : SK . .   . . . .   . . . .   . . . .   . . . .   . . . . 

 

 



3./ Spôsob úhrady príspevku na stravovanie: 

IBAN školskej jedálne : SK53 5600 0000 0075 2499 8010 
 

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza mesiac vopred, najneskôr do 15. dňa 

predchádzajúceho mesiaca, formou: 

trvalý príkaz        internetbanking               vklad na účet          poštová poukážka 
 

Stravníci uhradia príspevok na stravovanie za mesiace september a október v jednej platbe najneskôr do 15.9.2021. 

V prípade nezaplatenia stravného do 15.9.2021 sa strava poskytovať ďalej nebude, až do dňa zaplatenia (doniesť 

ukázať doklad o zaplatení vedúcemu Šj). 

4./ Prihlasovanie, odhlasovanie, preberanie stravy: 

 

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné       najneskôr do 7,30 hod. v aktuálny deň. 

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára *** v čase od 11.30 - 12.00 hod. - 

stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov. 

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

stravovania včas odhlásiť. 

 ***v čase trvania pandémie ochorenia COVID-19 z hygienických dôvodov nie je dovolený výdaj stravy do 

obedárov. Obedy vydávame do jednorazových obalov.  

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

Evidencia odberu stravy je na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si čip v školskej jedálni a nosiť ho so sebou na 

obed!  Cena čipu je 3,- €. 

Možnosti odhlasovania zo stravovania:  

- elektronicky na   www.superzs.sk v sekcii Školská jedáleň záložka Kontrola stravovania. 
- elektronicky prostredníctvom aplikácie Strava.cz  aj pre  iOS a  Android 

- telefonicky na tel. č.: 053 446 1982, 0903 650 538 
 

5./ Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa 

v zmysle Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  z 29.11.2017 s 
platnosťou od 25.5.2018, ako zákonný zástupca svojim podpisom udeľujem prevádzkovateľovi: Základná škola, 
Komenského 2, 052 05 Spišská Nová Ves (ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním osobných údajov 
môjho dieťaťa – dotknutej osoby pre účely: vedenie evidencie stravníkov prevádzkovateľa a poskytovania 
stravovania prevádzkovateľom a to v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa, bydlisko, meno a priezvisko 
zákonného zástupcu, telefónne číslo a E-mailový kontakt zákonného zástupcu, číslo účtu v tvare IBAN. Som si 
vedomý(á), že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem 
kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné 
dňom jeho doručenia. Tento súhlas udeľujem na školský rok 2020/2021. 

 Súhlasím                   Nesúhlasím 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky organizácie režimu 

a podmienky stravovania. 
 

Táto záväzná prihláška sa vydáva zákonnému zástupcovi žiaka v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie si 

ponechá a druhé v prípade záujmu o stravovanie doručí kompletne vyplnené a vlastnoručne podpísané do školskej 

jedálne do 03. septembra 2021. 
 

Záväzná prihláška bude plnohodnotne akceptovaná až po úhrade platby za september a október 2021 za 

predpokladu, že z predchádzajúceho obdobia nie sú žiadne nedoplatky. 

 

 

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

podpis  zákonného zástupcu dieťaťa 

http://www.superzs.sk/

