
 
 

    Informácie 

  pre záujemcov o stravovanie v školskej jedálni 
   s účinnosťou od 02.09.2021 

 

 výška stravného 
 

Riaditeľka Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, a lúkach 18, Levice 

podľa § 5 ods. 6 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. Z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov a § 140 ods. 

9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje : 

 

a) výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka za čiastočnú úhradu nákladov, 

ktoré  uhrádza povinná osoba vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekovej 

kategórie stravníkov od 15 do 19 rokov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, 

b) výška príspevku zamestnanca a zamestnávateľa na stravu v školskej jedálni, 

c) výška úhrady nákladov pre iné fyzické osoby podľa §2 vyhlášky MŠ SR č. 330/2009  

      Z .z. o zariadení školského stravovania, 

d) spôsob úhrady nákladov uvedených v písmene  a) až c). 

 

 

1. Výška príspevku žiaka za čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v ŠJ : 

   

Druh stravy Finančný limit Príplatok réžie Mesačná platba 

Raňajky + desiata 1,33 0,00 26,60 € 

Obed 1,41 1,00 29,20 € 

Olovrant + večera 1,29 0,00 19,35 € 

 

2. Výška príspevku zamestnanca a zamestnávateľa na stravu v ŠJ : 

 

 cena jedla 55% príspevok  

zamestnávateľa 

príspevok 

zamestnávateľa 

zo SF 

Príspevok 

zamestnanca 

Obed 3,62 1,99 0,43 1,20 € 

Večera 3,50 1,93 0,37 1,20 € 



3. Výška úhrady nákladov na stravovanie pre iné fyzické osoby v ŠJ : 

 

 Cena potravín Réžia Príspevok inej 

fyzickej osoby 

Raňajky 1,33 2,21 3,54 € 

Obed 1,41 2,21 3,62 € 

Večera 1,29 2,21 3,50 € 

 

 

4. Príspevok za čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín za stravovanie žiakov sa 

uhrádza vopred. Vždy k 15. dňu v mesiaci,  ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý 

sa príspevok uhrádza. Platbu je možné vykonávať internetbankingom, trvalým príkazom, 

alebo uhradiť poštovou poukážkou typu U.  

 

Číslo  účtu :  SK47 8180 0000 0070 0030 8912 

 

5. Zamestnanci školy uhrádzajú  príspevok na stravu zrážkou zo mzdy. Príspevok zo 

sociálneho fondu sa uplatňuje len na jedno hlavné jedlo denne. 

 

3. Iná fyzická osoba uhrádza náklady za stravu bankovým prevodom na účet školskej jedálne.  

 

 

 Prihlásenie na stravovanie  
Žiaka  prihlasuje na stravovanie jeho zákonný zástupca na začiatku každého školského roka 

vyplnením a podpísaním prihlášky na stravovanie. Každý žiak, ktorý má záujem stravovať sa  

je povinný podpísanú prihlášku odovzdať vedúcej jedálne. Odovzdaním prihlášky ja zaradený 

do zoznamu stravníkov na aktuálny školský rok.  Žiaci ktorí sa neprihlásili na stravovanie sa 

môžu prihlásiť kedykoľvek počas školského roka, tak isto žiak ktorí prestane mať záujem 

o stravovanie, sa môže  kedykoľvek zo stravovania odhlásiť osobne u vedúcej jedálne. 

 

 

 

 Odhlásenie zo stravovania 

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.Z. §ˇ3, odst.5, písmena a) odhlásiť sa  zo stravovania 

je možné najneskôr  deň vopred do 14.00 hod. telefonicky, sms – mobil vedúcej jedálne 

0907754174, vhodením stravného lístka ( s menom stravníka) do schránky v ŠJ,  e-mailom : 

sj.sospasvlevice@gmail.com. V prípade, že sa žiak z odberu stravy neodhlási, bude mu obed 

započítaný so vyúčtovania aj v prípade, že si ho neodoberie. 
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 Vyúčtovanie stravného 

Vyúčtovanie stravného sa robí raz ročne na konci školského roka. Preplatok na účte 

stravníka k 30. júnu ( ak je vyšší ako 20,- € ) bude prevedený na účet zákonného zástupcu 

žiaka  v priebehu mesiaca júl a august. Stravníci, ktorí uhrádzajú stravu poštovou 

poukážkou, sú povinní podať písomnú žiadosť na vrátenie preplatku s uvedením čísla účtu, 

na ktorý má byť preplatok poslaný. V prípade nedoplatku je zákonný zástupca povinný 

uhradiť dlžnú sumu v priebehu mesiaca júl.  

 

 Výdaj obedov 

Vstup do jedálne má každý žiak stanovený harmonogram obedových prestávok. Žiakovi je 

obed vydaný po predložení stravného lístka kuchárke pri výdajnom okienku. Ak žiak nemá 

pri sebe stravný lístok, obed mu nebude vydaný. 

 

 Jedálny lístok  

Jedálny lístok je zverejnený na internetovej stránke školy, v priestoroch  jedálne a na  

internáte.  Uvedený na jedálnom lístku je zoznam alergénov v jednotlivých jedlách. 

 

 Komunikácia s jedálňou 

Vedúca školskej jedálne :  Darina Pirošová 

Mobil : 0907754174 

E-mail : sj.sospasvlevice@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
      Ing. Lívia Marčeková 
         riaditeľká školy   

 
 
 
 

V Leviciach, dňa 13.07.2021    
 
 
 


