
 Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 

ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA 

 
Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania (ďalej len ŠJ): 

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 od dňa...............................(na šk. rok 2022/2023) 

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

Trieda:...........................Bydlisko........................:.......................................................................................... 

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

Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):.............................................................Číslo telefónu:................... 
Email zákonného zástupcu:............................................................................................................................... 

I. Spôsob úhrady príspevku  na stravovanie: 

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 22. dňa v mesiaci. 

Platba za stravu je možná iba bankovým prevodom, kde treba uviesť: 

- variabilný  symbol: mesiac roku (napr: 092022, 102022.....)                     -  konšt. symbol: 0308 

- informácia pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka a trieda /nie meno zákonného zástupcu !!! /. 

- IBAN: SK5902000000001641540458 

Výšku mesačnej platby bez dotácie je možné realizovať trvalým príkazom podľa uvedenej sumy v tabuľke nižšie, 

alebo bankovým prevodom v sume uvedenej po prihlásení sa na web-stránke školy: 

https://zstrnovecnv.edupage.org v sekcii Školská jedáleň (s použitím prihlasovacieho mena a hesla IŽK). 

 

Číslo Vášho bankového účtu, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý Vám budú 

vrátené prípadné finančné preplatky: 

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

 

II. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 
V nadväznosti na právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) dochádza k zmene okruhu 

oprávnených detí/žiakov a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,30 

eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo 

vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Dotácia sa poskytuje na uvedené:  

 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 

50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi; 

 v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje 

pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa 

v ŽM“), 

 v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v 

ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré 

nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu1(ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto 

skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.  

 

III. Príspevky na stravovanie v ŠJ  (v súlade s VZN obce/mesta) : 

Kategória 

stravníkov 

Finančný 

limit (nákup 

potravín) 

Čiastočné 

režijné 

náklady 

Stravný 

lístok 

celkom 

Mesačná 

platba bez 

dotácie 

Dotácia 

na stravu 

od 01.8.2021 

 
Úhrada fin. 

zábezpeky 

v prípade dotácie  

Stravník 

dieťa MŠ 
1,54 0,00 1,54 30,80 € 1,30 30 € 

Stravník ZŠ 

I. stupeň 
1,21 0,10 1,31 26,20 € 1,30 20 € 

Stravník ZŠ 

II. stupeň 
1,30 0,10 1,40 28 € 1,30 20 € 

 

 

  

                                                           
 



 

 

IV. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravovania 
1. Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. 

v predchádzajúci pracovný deň. 
2. Odhlásiť zo stravy nie je možné v daný stravovací deň a to z dôvodu dodržiavania všeobecne 

záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP 

a pod.) 

3. V prvý deň choroby dieťaťa/žiaka je možné odhlásiť zo stravovania do 7 00 hod. daného dňa.  

Prípadne je možné len v tento deň neodhlásenú stravu (bod1) odobrať do jednorazových nádob v čase od 

11.30 hod.- do 12, 00 hod. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese 

v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania odhlásiť (bod 1), nakoľko výdaj do jednorazových nádob 

už nebude umožnený. 

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

odhlasovanie zo stravy v plnom rozsahu zodpovedá zákonný zástupca žiaka/dieťaťa. 
5. Evidencia odberu stravy je na základe čipu. Čip sa poskytuje bezplatne. Čip na stravu má žiak počas celej 

dochádzky do školy. Pri ukončení štúdia, prípadne stravovania v ŠJ  je žiak  povinný daný čip vrátiť nepoškodený 

na sekretariát školy, v opačnom prípade musí zaplatiť poplatok 2 €. V prípade straty čipu je stravník povinný 

zakúpiť si noý čip (2. €). 

 

V. Forma prihlasovania a odhlasovania zo stravovania:  

- on-line na web-stránke školy: https://zstrnovecnv.edupage.org v sekcii Školská jedáleň 

(s použitím prihlasovacieho mena a hesla IŽK) 

      - telefonicky na tel. č.:  +421911866467,  +421911980820 

      - osobne v ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 

 

VI. Súhlas so spracovaním osobných údajov 
Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému–ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnovec 

nad Váhom 302 so spracovaním osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom, 

a to v informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno a priezvisko 

stravníka, adresa bydliska a meno, priezvisko, telefonický   a mailový kontakt a číslo účtu zákonného 

zástupcu  žiaka.  

 

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

režimu a podmienky stravovania. 

 

 

 

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

                 podpis  zákonného zástupcu dieťaťa 

 

 

UPOZORNENIE !!!! 

 

Zápisný lístok stravníka je potrebné odoslať do 26.08.2022 do 1000 hod. na mailovú adresu 

skolskajedalenzs@sgnet.sk alebo je možné si zápisný lístok prevziať osobne v ŠJ pri ZŠ. 

Ak zákonný zástupca neprihlási žiaka/dieťa na stravovanie do 26.08.2022 do 10,00 hod. nebude možné, 

aby sa žiak/dieťa stravoval prvý školský septembrový týždeň.  

Dodatočné prihlásenie bude možné priamo u vedúcej školskej jedálne ( žiak sa bude stravovať až od 

nasledujúceho týždňa). 

 

mailto:skolskajedalenzs@sgnet.sk

