
Základná škola, Komenského 2666/16, 06901 Snina 
 

Zápisný lístok  stravníka pre bežné stravovanie  
v súlade s § 9 ods.  1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského 

stravovania 
 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v Školskej jedálni pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina              

na školský rok :.................../................... odo dňa:................................................................................................ 

Meno a priezvisko žiaka:...........................................................................................................trieda...................  

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

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

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 žiaka svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky organizácie 
režimu stravovania v školskej jedálni a podmienky úhrady nákladov na stravovanie uvedených v prílohe 
zápisného lístka: 
 Príspevok na stravovanie zákonný zástupca žiaka uhrádza mesačne do 10. dňa príslušného mesiaca.  
 Stravníci platia za stravu: 1. stupeň = 1,20 € a 2.stupeň = 1,28 €: viď prílohu zápisného lístka. 
 V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov sa 

poskytuje dotácia v sume 1,30 € pre žiaka ZŠ, ktorý je v hmotnej núdzí, v životnom minime a žiaka bez 
nároku na zvýšený daňový bonus. Zákonní zástupcovia žiaka skutočnosť, že si nemôžu uplatniť (napr. 
z dôvodu, že ide o osoby bez zdaniteľného príjmu, z dôvodu veku dieťaťa), resp. neuplatnia si nárok na 
zvýšený daňový bonus na dieťa, preukazujú žiadateľovi – zriaďovateľovi školy čestným vyhlásením.  Žiak 
ZŠ, ktorý dovŕši 15 rokov a bude sa stravovať v ŠJ, má nárok na dotáciu od mesiaca, ktorý nasleduje 
po mesiaci, v ktorom dovŕšil vek 15 rokov. Na dotáciu má žiak nárok, ak sa zúčastní výchovno-
vzdelávacieho procesu (na vyučovaní) v škole a odoberie obed.  

 V  prípade neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole alebo jeho ochorenia,  je  
povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť žiaka zo stravy v určenom čase. 

 Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca žiaka je 
povinný uhradiť príspevok na nákup potravín a čiastočné režijné náklady v sume 1.30 €. 

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

  
 ....................................................................... 
    podpis zákonného zástupcu žiaka 

 
 
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 žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, prevádzkovateľovi Základná škola,  
Komenského 2666/16, 069 01 Snina, v informačnom systéme „Evidencia stravníkov“, pre účel poskytnutia 
stravovania v rozsahu: číslo účtu zákonného zástupcu 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. 
 
V ..................................dňa...............................                  

  
 ....................................................................... 
    podpis zákonného zástupcu žiaka 

Poznámka: 
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.  



Základná škola, Komenského 2666/16, 06901 Snina 
 

 

Príloha k zápisnému lístku  
 

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskej jedálni a podmienky úhrady 
nákladov na stravovanie: 

 
príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené VZN mesta 

Snina č. 119/2013 v znení všetkých doplnkov  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok na stravovanie na účet školskej jedálne číslo:  

Číslo potravinového účtu ŠJ  je :   4026160721/7500      
      IBAN SK75 7500 0000 0040 2616 0721 
Konštantný symbol:    0558 
Variabilný symbol:    tmmrr  (kde t je trieda, mm je mesiac a rr  
                                                                           rok, za ktoré sa platba uhrádza) 
Poznámka:     Priezvisko a meno stravníka 
(napr. Nováková Klára z triedy 5.A stravné za september 2021 , VS: 51092021 alebo Čopiková Anna 

z triedy 5.B stravné za september 2021 , VS: 52092021, Poznámka:  písmeno pri triede sa vo 

variabilnom symbole uvádza číslicou A – 1, B - 2) 

 

 V prípade neprítomnosti žiaka v škole je povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo 

stravy  do 14.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa , výnimočne do 7.00 hod. aktuálneho dňa 

a to: 

o osobne v kancelárii vedúcej ŠJ 
o telefonicky na číslach  057/7625679,  0911 370015 
o e-mail: sjkomsnina@gmail.com (v e-maili uveďte meno a priezvisko žiaka, triedu a dátum, kedy 

chcete žiaka z obeda odhlásiť/prihlásiť) 
o zapísaním sa do zošita uloženého v ŠJ (tam sa stravník zapíše, na ktorý deň sa chce odhlásiť) 

 
 Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je 

povinný za včas neodhlásenú stravu uhradiť príspevok na nákup potravín a čiastočné režijné 

náklady s sume 1,30 €. 

 
          Anna Prokopová 

        vedúca ŠJ 
 
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á o podmienkach organizácie režimu 
stravovania v školskej jedálni a podmienky úhrady nákladov na stravovanie: 
 
 
 
V ..................................dňa...............................                  ....................................................................... 

         podpis zákonného zástupcu žiaka 

Veková skupina stravníkov 

Finančný 
limit na 
nákup 

potravín -         
2. finančné 

pásmo  
Obed 

Výška 
príspevku 
na režijné 
náklady, 

ktoré 
uhrádza 
zákonný 
zástupca 

Úhrada 
zákonného 

zástupcu spolu 

Stravník - žiak                         
1. stupňa ZŠ, na ktoré 

nebola poskytnutá dotácia 
1,15 € 0,05 € 1,20 € 

Stravník - žiak                         
2. stupňa ZŠ, na ktoré 

nebola poskytnutá dotácia 
1,23 € 0,05 € 1,28 € 

mailto:sjkomsnina@gmail.com

