
Informatívne oboznámenie s podmienkami stravovania 

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie: 
 
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci:        
* internetbanking               * vklad na účet           
* nevhodné preškrtnúť 
 
Platby za stravu zákonný zástupca realizuje na číslo účtu v tvare IBAN: 

SK93 0200 0000 0016 2970 5555 

 

Príspevky na stravovanie v ŠJ pri MŠ: 

Príspevok na stravovanie je 2,35€, v tom 2,10€ strava(desiata 0,50€, obed 1,20€, olovrant 0,40€)  a 

0,25€ réžia, na deň a uhrádza sa vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie najneskôr do 

30.8.2022 

 Dieťa, ktoré navštevuje posledný rok pred nástupom do základnej školy, uhrádza príspevok na 

stravu 1,05€(v tom 0,80€ strava a 0,25€ réžia) na deň a uhrádza sa vopred pred nástupom dieťaťa 

na stravovanie. Na poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom  vo výške 

1,30€ má dieťa nárok iba v prípade, ak zástupca dieťaťa nemá nárok na daňový bonus §4 ods.3 

písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.  

Predškolským deťom podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude 

priznaný príspevok vo výške 1,30€ na deň v závislosti od počtu dní iba v prípade, ak sa zúčastní 

výchovno-vzdelávacieho procesu  v materskej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného 

zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na 

výchovno-vzdelávacom procese, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na 

stravovanie, t.j. 2,35€ na deň. 

Odhlásenie zo stravovania ako aj prihlásenie na stravovanie treba realizovať najneskôr do 06:30 

hod. daný deň.     

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 12.30 - 13.30 

hod., ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovnovzdelávacom procese v materskej škole je 

potrebné dieťa zo stravovania včas odhlásiť. 

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

Možnosti odhlasovania zo stravovania:  

- na záznamník: 043/4276844 
- telefonicky na tel. č.: 0911960963 
- do písanky umiestnenej pri vstupe do MŠ 
- osobne v školskej jedálni  

 

 


