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Smernica č. 1/2019 o stravovaní  

v Školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Smilno 

 

 

 

Dátum účinnosti: od 1.9.2019  

 

Ruší sa smernica: XXXX  

 

Zodpovedný: Bc. Vladimír Baran 
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     V zmysle novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na 

stravu s účinnosťou od 1.1.2019 a v zmysle zmeny finančných pásem na nákup potravín na 

jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01. 09. 2019  

 

 

v y d á v a 
 

Obec Smilno túto Smernicu č. 1/2019 o stravovaní  

v Školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Smilno 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Novelou zákona č. 544/ 2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR v § 4 ods.6 od 1.9.2018 sa poskytuje dotácia na stravu žiakovi v sume 

1,20 € za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastní vyučovania a odoberie obed. 
 

2. Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na 

stravu“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej 

škole a v základnej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora 

výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov 

detí od platenia úhrady za stravu. 

 

3. Dotácia je určená na nákup potravín, prípadne na pokrytie časti prevádzkových 

nákladov.  

 

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Smilno č. 1/2019 určí finančný limit na nákup 

potravín a výšku príspevku na režijné náklady (čiastočnú úhradu prevádzkových 

nákladov v Školskej jedálni pri základnej škole s materskou školou v Smilne, ďalej len 

ŠJ). 

 

 

Článok II. 

Podmienky poskytnutia dotácie 

 

1. Každý stravník ŠJ musí mať vypísaný záväzný Zápisný lístok stravníka v novom 

školskom roku. Stravník, ktorý nemá záujem o odber stravy, podpíše prehlásenie o 

odhlásení z odberu stravy, ktoré je súčasťou prihlášky (Príloha č. 1). 

 

2. Každý stravník, ktorému je poskytnutá dotácia na stravu, musí mať do 10.9. v danom 

školskom roku zaplatenú jednorazovú zálohu, resp. finančnú zábezpeku, z ktorej sa 

bude čerpať v prípade neodhlásenia stravníka z obedu a ani jeho neodobratia a to vo 

výške 20,-- € na školský rok. Jednorazová záloha bude uhradená vedúcej školskej 

jedálne v hotovosti a na konci školského roka zúčtovaná. Rozdiel bude vrátený 

zákonnému zástupcovi, alebo v opačnom prípade bude rozdiel doplatený zákonným 

zástupcom. 
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3. Odhlásenie, resp. znovu prihlásenie na stravu je možné do 14:00 hod. predchádzajúceho 

dňa a to priamo v ŠJ na tel. č. 0905 773 853.  

 

4. V súvislosti s uvedenou novelou zákona č. 544/2010 účinného od 1.1.2019 sa poskytuje 

dotácia vo výške 1,20 € na každý stravovací deň, v ktorom sa žiak zúčastnil 

vyučovacieho procesu (stačí jedna vyučovacia hodina, ale obed musí byť žiakom 

odobratý). 

 

5. Žiak, ktorý chýba na celom vyučovaní, nemá nárok na dotáciu na obed.  

 

6. V prípade neúčasti žiaka na celom vyučovaní a zároveň neodhlásení obeda, je povinný 

si stravník obed vyzdvihnúť do obedára, ale cena obeda bude uhradená zo zálohovej 

platby, keďže žiak sa nezúčastnil vyučovania. 

 

7. Vopred neodhlásený a neodobratý obed bude uhradený zo zálohy zákonného zástupcu. 

 

8. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zákonný zástupca predloží potvrdenie od 

odborného lekára - špecialistu (gastroenterológa, diabetológa, imunológa a pod.)   o 

tom, že zdravotný stav dieťaťa si vyžaduje diétne stravovanie a zriaďovateľ 

nezabezpečil diétne jedlo v školskej jedálni - zriaďovateľ vyplatí dotáciu zákonnému 

zástupcovi dieťaťa na základe žiadosti s priloženým potvrdením za počet odučených dní v 

školskom polroku vynásobený hodnotou 1,20 €  na účet rodiča / zákonného zástupcu v 

banke v zmysle VZN č. 1/2019 vydaného zriaďovateľom (Príloha č. 2). 

  

9. Zákonný zástupca žiaka, ktorý je odkázaný zo zdravotných dôvodov na diétne 

stravovanie, zálohovú platbu neplatí. 

 

10. V prípade náhleho ochorenia žiaka alebo inej nepredvídanej udalosti a už nemožnosti 

odhlásiť z obeda, zákonný zástupca odoberie obed do obedára iba v 1. deň choroby - 

celá výška obeda však bude uhradená zo zálohy a na ďalšie dni je potrebné žiaka 

odhlásiť. 

 

11. Počas pobytu žiaka v škole v prírode, na školskom výlete alebo inom školskom podujatí 

je žiak odhlásený z odberu obeda a dotácia sa neposkytuje. 

 

 

 

Článok III. 

 Výška a úhrada stravného 

 

1. Zákonný zástupca platí stravné alebo doplatok stravného v zmysle Všeobecne záväzné 

nariadenia č. 1/2019 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka, 

na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a určení podmienok úhrady v školskej 

jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s platnými 

finančnými pásmami na nákup potravín. 

2. Uhradiť stravného, prípadne doplatku stravného je povinný zákonný zástupca do 10. 

dňa v aktuálnom kalendárnom mesiaci.  

 

 

 

Článok IV. 
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Záverečné ustanovenia 

 

1. Výkonom kontroly dodržiavania tejto smernice je oprávnená riaditeľka Základnej školy 

s materskou školou Smilno, vedúca školskej jedálne a ekonómka obce Smilno, ktorá je 

povinná zúčtovať dotáciu na stravu s ÚPSVaR. 

 

2. So smernicou o stravovaní v Školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou 

Smilno sú povinní oboznámiť sa všetci stravníci a ich zákonní zástupcovia.  

 

3. Smernica o stravovaní v Školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Smilno 

nadobúda účinnosť dňom 1.9.2019. 

 

 

 

 

 

V Smilne dňa 26.6.2019      ........................................... 

             Bc. Vladimír Baran v. r. 

                 starosta obce 
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Príloha č. 1 k Smernici 1/2019 

Základná škola s materskou školou Smilno, Smilno 205, 086 33  Zborov 

ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa / žiaka na stravovanie v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Smilno 

V školskom roku: .................................................        Odo dňa:............................................. 

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

Bydlisko dieťaťa/žiaka:................................................................................................................ 

Zaradenie dieťaťa*:   MŠ (2-5 r.)  MŠ (predškolák)  ZŠ I. st. 

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

T.č..............................................................     e-mail:................................................................... 

Spôsob úhrady: v hotovosti vedúcej ŠJ do 10. dňa v aktuálnom mesiaci. 

Úhrada nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín: 

MŠ (2-5): 1,45 € (platí rodič) 

MŠ (predškolák): 1,20 € (dotácia) + 0,25 € (platí rodič) 

ZŠ I. st.: 1,20 € (dotácia) 

Jednorazová záloha na školský rok - príjemcovia dotácie na stravu: 20 € (platí rodič) 

 

Pokyny pre zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a podmienky stavovania v zmysle 

Smernice obce Smilno č. 1/2019 o stravovaní v Školskej jedálni pri Základnej škole s 

materskou školou Smilno účinnej od 1.9.2019 

 

1. Novelou zákona č. 544/ 2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR v § 4 ods.6 od 1.9.2018 sa poskytuje dotácia na stravu žiakovi v sume 

1,20 € za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastní vyučovania a odoberie obed. 
2. Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na 

stravu“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej 

škole a v základnej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora 

výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov 

detí od platenia úhrady za stravu. 

3. Dotácia je určená na nákup potravín, prípadne na pokrytie časti prevádzkových 

nákladov.  

4. Každý stravník ŠJ musí mať vypísaný záväzný Zápisný lístok stravníka v novom 

školskom roku. Stravník, ktorý nemá záujem o odber stravy, podpíše prehlásenie o 

odhlásení z odberu stravy, ktoré je súčasťou prihlášky (Príloha č. 1). 

 

__________________________ 

*Nehodiace sa prečiarknite 



6 
 

5. Každý stravník, ktorému je poskytnutá dotácia na stravu, musí mať do 10.9. v danom 

školskom roku zaplatenú jednorazovú zálohu, resp. finančnú zábezpeku, z ktorej sa 

bude čerpať v prípade neodhlásenia stravníka z obedu a ani jeho neodobratia a to vo 

výške 20,-- € na školský rok. Jednorazová záloha bude uhradená vedúcej školskej 

jedálne v hotovosti a na konci školského roka zúčtovaná. Rozdiel bude vrátený 

zákonnému zástupcovi, alebo v opačnom prípade bude rozdiel doplatený zákonným 

zástupcom. 

6. Odhlásenie, resp. znovu prihlásenie na stravu je možné do 14:00 hod. predchádzajúceho 

dňa a to priamo v ŠJ na tel. č. 0905 773 853.  

7. V súvislosti s uvedenou novelou zákona č. 544/2010 účinného od 1.1.2019 sa poskytuje 

dotácia vo výške 1,20 € na každý stravovací deň, v ktorom sa žiak zúčastnil 

vyučovacieho procesu (stačí jedna vyučovacia hodina, ale obed musí byť žiakom 

odobratý). 

8. Žiak, ktorý chýba na celom vyučovaní, nemá nárok na dotáciu na obed.  

9. V prípade neúčasti žiaka na celom vyučovaní a zároveň neodhlásení obeda, je povinný 

si stravník obed vyzdvihnúť do obedára, ale cena obeda bude uhradená zo zálohovej 

platby, keďže žiak sa nezúčastnil vyučovania. 

10. Vopred neodhlásený a neodobratý obed bude uhradený zo zálohy zákonného zástupcu. 

11. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zákonný zástupca predloží potvrdenie od 

odborného lekára - špecialistu (gastroenterológa, diabetológa, imunológa a pod.)   o 

tom, že zdravotný stav dieťaťa si vyžaduje diétne stravovanie a zriaďovateľ 

nezabezpečil diétne jedlo v školskej jedálni - zriaďovateľ vyplatí dotáciu zákonnému 

zástupcovi dieťaťa na základe žiadosti s priloženým potvrdením za počet odučených dní v 

školskom polroku vynásobený hodnotou 1,20 €  na účet rodiča / zákonného zástupcu v 

banke v zmysle VZN č. 1/2019 vydaného zriaďovateľom (Príloha č. 2). 

12. Zákonný zástupca žiaka, ktorý je odkázaný zo zdravotných dôvodov na diétne 

stravovanie, zálohovú platbu neplatí. 

13. V prípade náhleho ochorenia žiaka alebo inej nepredvídanej udalosti a už nemožnosti 

odhlásiť z obeda, zákonný zástupca odoberie obed do obedára iba v 1. deň choroby - 

celá výška obeda však bude uhradená zo zálohy a na ďalšie dni je potrebné žiaka 

odhlásiť. 

14. Počas pobytu žiaka v škole v prírode, na školskom výlete alebo inom školskom podujatí 

je žiak odhlásený z odberu obeda a dotácia sa neposkytuje. 

 

V Smilne dňa.............................................. 

 

 

            

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

            podpis rodiča/zákonného zástupcu 

 

 

Prehlásenie zákonného zástupcu o nezáujme: 

Nemám záujem o stravovanie môjho dieťaťa/žiaka v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Smilno 

od................................................................ 

 

 

 

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

            podpis rodiča/zákonného zástupcu 
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Príloha č. 2 k Smernici č. 1/2019 

Základná škola s materskou školou Smilno, Smilno 205, 086 33  Zborov 

 

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA STRAVU 

ZO ZDRAVOTNÝCH DÔVODOV 

 

Na základe posúdenia zdravotného stavu môjho dieťaťa: 

Meno a priezvisko:.................................................................................. 

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

odborným lekárom (meno a priezvisko, špecifikácia)........................................................... 

si jeho zdravotný stav vyžaduje zabezpečenie diétneho jedla, ktoré Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 

Smilno neposkytuje. O tejto skutočnosti prikladám potvrdenie od odborného lekára. 

 

Na základe vyššie uvedeného žiadam o vyplatenie dotácie na stravu v zmysle čl. 3, ods. 2 VZN 

č. 1/2019 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka, na čiastočnú 

úhradu nákladov na nákup potravín a určení podmienok úhrady v školskej jedálni na č. 

bankového účtu: ...................................................................... a to podľa odučených dní v 

danom polroku vždy do 25.2. a 25.7. príslušného kalendárneho roka. 

 

 

V Smilne dňa.............................................. 

 

 

 

 

            

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

            podpis rodiča/zákonného zástupcu 

 

 

 


