
Informácie k platbe za stravovanie 

S účinnosťou od 1 .9. 2019 sú určené finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov.  

Finančné pásmo  je zhodné pre všetky vekové kategórie stravníkov v príslušnom zariadení školského 

stravovania. 

Podľa ods. 8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka 

uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa 

vekových kategórií stravníkov a na úhradu režijných nákladov.  

Zákonný zástupca bude tieto náklady uhrádzať za príslušný mesiac vždy do 20. dňa daného mesiaca 

trvalým príkazom (viď nižšie). 

 

Finančný limit na potraviny (3. pásmo)  Režijné náklady    Spolu 

Celodenná strava: 4,03   Poplatok celodenný: 0,47   4,50 € 

*Polpenzia (R+V): 2,62   Poplatok za polpenziu:  0,18   2,80 € 

Obed:   1,41   Poplatok za obed: 0,29   1,70 € 

 

Spôsob úhrady: 

Trvalý príkaz – suma:    celodenná strava: 90 €  

      obed:   34 € 

      *polpenzia(R+V): 56 € 

číslo účtu – IBAN:    SK94 7500 0000 0040 2211 0241 

správa pre príjemcu:    STRAVA + meno a priezvisko žiaka 

Vzniknuté preplatky stravného sa budú vyplácať polročne (december a máj) na základe písomnej 

žiadosti o vrátenie preplatku a to na bankový účet platiteľa stravy. 

Spôsob výdaja – čipový systém – žiak si zakúpi čip v hodnote 2.00 €. 

Stratu čipu je stravník povinný ihneď hlásiť a v čo najkratšej dobe si zakúpiť nový čip. 

 

Odhlásiť / prihlásiť sa z obeda je možné len prostredníctvom Edupage  1 deň vopred, najneskôr 

však do 8,00 v deň obeda. 

Koncom mesiaca sú stravníci prihlásení na stravu na ďalší mesiac. 

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje!!! 

 

Časový harmonogram výdaja stravy na školský rok 2022/2023 

Raňajky + desiata  7,00 hod.  - 7,30 hod. 

Obed    12,00 hod. - 13,30 hod. 

Večera + olovrant  17,00 hod. - 17,30 hod. 

V súrnych prípadoch volajte na číslo 056/6727829. 

*platí iba pre cudzích stravníkov 



 

 


