
Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom  

 
 

Zápisný lístok  stravníka pre bežné stravovanie 
 na školský rok 2022/2023 alebo počas školskej dochádzky 

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:.................................................................Dátum narodenia žiaka: ............................... 

 
Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky 
organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie: 

✓ Spôsob úhrady stravných poplatkov: (nehodiace sa preškrtnúť) 

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

✓ Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred 

✓ Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí vopred, najneskôr do 20. dňa 

v mesiaci (ak je potrebné, treba určiť aj dátum  úhrady v septembri). 

✓ Dotácia na stravu sa poskytuje ak je dieťa/žiak v hmotnej núdzi, pod hranicou životného minima 

alebo 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 

zákona o dani z príjmov1 (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa 

žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením. 
V septembrovej platbe bude započítaný aj október čiže suma na šeku bude za dva mesiace  

✓ V prípade omeškania platby za stravu, nemôže byť žiakovi poskytnutá strava na 

nasledujúci mesiac. 

✓ V  prípade akejkoľvek neprítomnosti (aj ochorenia) dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom 

procese v škole je  povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa  aj z obeda v stanovenom 

čase (8:15). 

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

povinný uhradiť príspevok na nákup potravín.   

✓ V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa 

zo stravy   

deň vopred osobne v ŠJ alebo v prípade ochorenia dieťaťa/ žiaka najneskôr do 8:15 hod. 

telefonicky na t.č. 0948 115 430 

 

Zákonný zástupca dieťaťa na základe zápisného lístka stravníka pre osobitné stravovanie požiada o 
diétne stravovanie; doloží písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára (lekára so špecializáciou v 
príslušnom špecializačnom odbore), že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie na 
základe stanovenej diagnózy so stanovením odporúčanej diéty; 
 
Ak Zákonný zástupca dieťaťa nepredložil prihlášku na stravovanie do zariadenia školského 
stravovania, teda dieťa nie je stravníkom zariadenia školského stravovania. V tomto prípade, dieťa 
nemá nárok  na stravu, aj keď sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. 
 

 
V Pavlovciach nad Uhom, dňa ...............................                 ................................................................ 

    Podpis zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka 
 
Poznámka:  
Školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje  o deťoch a žiakoch v rozsahu 1. meno 
a priezvisko, 2. dátum a miesto  narodenia, 3. bydlisko,  4. rodné  číslo, 5. štátna príslušnosť,  6. národnosť, 7. 
fyzického zdravia a duševného zdravia, 8.  mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a 
špeciálno–pedagogickej diagnostiky, b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, 
adresa zamestnávateľa, trvalé  bydlisko, kontakt) podľa § 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský 
zákon) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. 



Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom  

 
Príloha k zápisnému lístku stravníka pre zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka  

 

 
Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky 

úhrady nákladov na stravovanie: 
 
Príspevky  na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené Všeobecne 
záväzným  nariadením obce v  súlade s finančnými pásmami vydanými Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky. 
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Dotácia 
na 
stravu 

Úhrada 
zákonného 
zástupcu 

stravník MŠ 
(2-5 rokov) 

 0,38 0,90 0,26  1,54 0 1,54 0 1,54 

stravník MŠ 
(2-5 rokov) 
- HN, ŽM 

 0,38 0,90 0,26  1,54 0 1,54 1,30       0,24 

stravník MŠ 
(5 -6 rokov) 
-predškolák 

 0,38 0,90 0,26  1,54 0 1,54 1,30 0,24 

stravník ZŠ 
 I. stupeň 

  1,21   1,21 0 1,21 1,30 0 

stravník ZŠ  
II. stupeň 

  1,30   1,30 0 1,30 1,30  0 

 
✓ Zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka uhrádza príspevok na stravovanie mesačne vopred,  najneskôr do 

25. dňa v mesiaci na účet školskej jedálne číslo: SK22 5600 0000 0042 5043 9006 

✓ Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú dotáciu na stravu o 1,30 EUR podľa 

osobitného predpisu iba v prípade, že ide o: 

1. deti MŠ a ZŠ v hmotnej núdzi a deti žijúce pod hranicou životného minima, 

2. deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani 

z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov), ktoré majú 

nárok na dotáciu na stravu; V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si 

daňového bonusu (v sume 70 eur mesačne3 ), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa 

dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh 

poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný 

3. deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú 

nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur 

mesačne5 ). 

✓ Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa bodu 2 preukazuje zákonný zástupca dieťaťa čestným 

vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu. 

✓ V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy  

deň vopred osobne v ŠJ alebo v prípade ochorenia dieťaťa/ žiaka najneskôr do 8:15 hod. telefonicky 

na t.č. 0948 115 430 

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

✓ Ak ma žiak nedoplatok z minulých  rokov je potrebne tento nedoplatok uhradiť!  

✓ Prihláška nadobúda platnosť vypísaním a podpísaním zákonného zástupcu žiaka  všetkých riadkov 

ktoré by zákonný zástupca mal vyplniť  inak vypísaná prihláška je bezpredmetná  

 

 
 
 
V Pavlovciach nad Uhom, dňa..........................                        ................................................................... 
        Podpis zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka 
 
   
 
 



Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom  

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, 

ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti 
 

 

Ja dolu podpísaný/á ________________________________________ vyhlasujem, že v období, za 

ktoré bude na dieťa ________________________________________ poskytovaná dotácia na podporu 

stravovacích návykov dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, nebude na toto dieťa uplatnený 

nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku 

podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  

 

Zároveň vyhlasujem, že beriem na vedomie, že v prípade preukázania nepravdivosti tohto vyhlásenia,  

- budem nútený vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na podporu 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  

- môžem byť vystavený trestnému stíhaniu za spáchanie trestného činu podvodu podľa § 221 zákona č. 

300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

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

 

 

 

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

vlastnoručný podpis fyzickej osoby,  

   v ktorej starostlivosti je dieťa 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


