
VÝŠKA CENY STRAVNÉHO LÍSTKA 

 

1. Výšku príspevkov a spôsob ich uhrádzania, ktoré uhrádza zákonny zástupca 

dieťaťa alebo dospelá osoba sa určuje v zmysle Všeobecného záväzného 

nariadenia č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019, VZN č. 5/2020 

a VZN č. 11/2021. 

2. Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo v školskej 

jedálni a výdajnej školskej jedálni je stanovené podľa III. finančného pásma 

platného od 01.09.2021. 

3. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na réžijné náklady na jedno hlavné jedlo 

sumou 0,15 €.  

3. finančné pásmo - platné od 01.09.2022 
(pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina) 

        

Bežné stravovanie Desiata Obed Olovrant 

Príspevok 

 na režijné 

náklady 

Spolu 

Dotácia  

na podporu 

výchovy  

k stravovacím 

návykom 

dieťaťa/žiaka 

Úhrada 

zákonného 

zástupcu alebo 

dospelej osoby 

 Materská škola 
0,38 0,90 0,26 0,15 1,69 0,00 1,60 

 (stravník od 2 - 6 rokov) 

 Materská škola - (stravník od 2 - 6 rokov 

0,38 0,90 0,26 0,15 1,69 1,30 0,39  - poberatelia dotácie podľa osobitného právneho 

predpisu*) 

 Základná škola 
- 1,21 - 0,15 1,36 0,00 1,36 

 (stravník od 6 - 11 rokov) 

 Základná škola - (stravník od 6 - 11 rokov 

- 1,21 - 0,15 1,36 1,30 0,06  - poberatelia dotácie podľa osobitného právneho 

predpisu*) 

 Základná škola 
- 1,30 - 0,15 1,45 0,00 1,45 

 (stravník od 11 - 15 rokov) 

 Základná škola - (stravník od 11 - 15 rokov 

- 1,30 - 0,15 1,45 1,30 0,15  -  poberatelia dotácie podľa osobitného právneho 
predpisu*) 

 Stredná škola 
- 1,41 - 

VZN č. 
13/2021           

čl. 6 ods. 4 
- - **)  (stravník od 15 - 18/19 rokov) 

 Zamestnanci škôl a školských  
- 1,41 - 

VZN č. 

13/2021               
čl. 6 ods. 4 

- - **)  zariadení a iné fyzické osoby 

        
*) Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení  neskorších predpisov 

**) výška celkovej úhrady pre stravníkov strednej školy, zamestnancov a iné fyzické osoby sa vypočíta v závislosti od výšky režijných 
nákladov konkrétnej školy 



ÚHRADA STRAVNÉHO – STRAVNÍCI S NÁROKOM NA 
ŠTÁTNU DOTÁCIU:  

 
– MATERSKÁ ŠKOLA (stravník predškolská dochádzka, 
hmotná núdza, životné minimum)  
– ZÁKLADNÁ ŠKOLA (stravník od 6 – 11 rokov)   
– ZÁKLADNÁ ŠKOLA (stravník od 11 – 15 rokov)  
 
 Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza príspevok na stravovanie formou 

zálohovej platby. 

 Platba bude realizovaná prostredníctvom poštovej poukážky alebo bankovým 

prevodom na účet školskej jedálne. 

 Zálohovú platbu za stravné (náklady na nákup potravín a režijné náklady) v sume 

30,00 € zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zaplatí do 26. dňa v mesiaci 

august.  

 Ak sa výška zálohovej platby zníži na 6,00 €, bude zákonný zástupca upozornený 

na jej doplatenie. Za včas neodhlásenú stravu bude zálohová platba znížená v 

plnej výške (t.j. o náklady na nákup potravín a režijné náklady/deň).     

 Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka sa znižuje o poskytnutú dotáciu 

k stravovacím návykom o 1,30 € podľa osobitného predpisu iba v prípade, ak 

sa dieťa/žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie 

obed. 

 V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného  

zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy   

 deň vopred do 12,00 hod.  v pondelok ráno do 6,30 hod

Stravník sa môže zo stravy odhlásiť v uvedených termínoch: 

 prostredníctvom internetu – www.strava.cz  

 cez email-adresu :  -    sjjedalenlimbova@gmail.com 

- sjzalimbova@gmail.com 

 na telefónnom čísle  +421 911 949 266 

POZOR !!! 
Dieťa/žiak má nárok na dotáciu k stravovacím návykom, len ak sa zúčastnilo 
výchovno – vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed. 
V prípade, že dieťa nebude včas odhlásené, zákonný zástupca uhrádza stravné 
v plnej výške  (príspevok na nákup potravín a čiastočné réžijné náklady): 

MŠ – predškolská dochádzka, HN, životné minimum : 1,69 € 
1. – 4. ročník ZŠ:       1,36 € 

5. – 9. ročník ZŠ:         1,45 €  

http://www.strava.cz/
mailto:sjjedalenlimbova@gmail.com
mailto:sjzalimbova@gmail.com


ÚHRADA STRAVNÉHO – BEŽNÉ STRAVOVANIE  

– MATERSKÁ ŠKOLA (stravník od 2 – 6 rokov)  
– ZŠ 1. – 4. ROČNÍK  
– ZŠ 5. – 9. ROČNÍK 
– ZAMESTNANCI  
 
Úhrada stravného sa realizuje mesačne vopred: 

POŠTOVOU POUKÁŽKOU 

 Poštové poukážky na úhradu stravného sa vystavujú 20. deň príslušného 

mesiaca a musia byť uhradené do 25. dňa príslušného mesiaca, aby úhrada 

bola včas pripísaná na účet školskej jedálne. V tejto sume už budú zohľadnené 

prípadne preplatky na stravnom. 

 Uhradením stravného sa rozumie pripísanie plnej sumy stravného na účet 

školskej jedálne. 

 Potvrdenie o úhrade odovzdať v kancelárii školskej jedálne. 

alebo 

BEZHOTOVOSTNÝM PLATOBNÝM STYKOM  - trvalý príkaz na úhradu, 

internebanking 

 uskutočňuje sa formou paušálneho preddavku (trvalý príkaz na úhradu 

obmedzený na čas od augusta do mája alebo internetbankingom), trvalý príkaz si 

zadáte vo Vašej banke, 

 výška mesačného poplatku je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravným 

dňom, 

 termín realizácie platby je najneskôr do 20. dňa v mesiaci (bez júna a júla), 

 termín zadania prvej platby je najneskôr 20.08.2022 – platba na september, 

 termín zadania poslednej platby je 20.05.2023 – platba na jún, 

 pripísaním sumy na účet školskej jedálne bude stravník automaticky prihlásený 

na nasledujúci mesiac na stravovanie (nie je potrebné nosiť potvrdenia o úhrade), 

 v prípade zmeny čísla účtu z ktorého sa stravné uhrádza – uvedeného na 

prihláške na stravovanie, žiadam Vás o okamžité písomné oznámenie uvedenej 

skutočnosti, 

 pri nahlásení tohto spôsobu úhrady sa poštové poukážky nevydávajú. 

 

P O Z O R !!!!! 

NEUHRADENÉ STRAVNÉ = NEPOSKYTNUTIE STRAVY 

 



Údaje pre zadanie trvalého príkazu: 

Číslo účtu/ IBAN  ( školskej jedálne):  SK23 5600 0000 0003 0389 0004 

Variabilný symbol =  evidenčné číslo stravníka – zostáva z predchádzajúceho 

obdobia, novému stravníkovi bude stravníkovi pridelené po odovzdaní prihlášky na 

stravovanie u vedúcej školskej jedálne. 

Tento údaj je veľmi dôležitý nakoľko sa jedná o údaj, ktorý zabezpečí správne 

priradenie platby stravníkovi – prosím neuvádzajte iné číselné údaje. 

Správa pre prijímateľa – účel platby alebo  poznámka – uviesť  

- priezvisko a meno dieťaťa, názov MŠ, ktorú dieťa navštevuje napr. Mrkvička 

Jožko, MŠ Limbová 

- priezvisko a meno žiaka, trieda ZŠ, napr. Mrkvička Jožko, 1.A.,  

( PROSÍM NEUVÁDZAŤ INÉ ÚDAJE) 

Výška mesačného poplatku je stanovená  sumou zodpovedajúcou 20 pracovným 

dňom a cenou podľa kategórie stravníka. 

MŠ    20 x 1,69 € = 33,80 € 

Zamestnanci MŠ 20 x 1,41 € = 28,20 € 

 

ZŠ 1. – 4. ročník 20 x 1,36 € = 27,20 € 

ZŠ 5. – 9. ročník 20 x 1,45 € = 29,00 € 

Zamestnanci ZŠ 20 x 1,47 € = 29,40 € 

 

SUNRISE CHILDCARE CENTRE  

        – deti    20 x 3,40 = 68,00 € 

                 – zamestnanci  20 x 3,27 = 65,40 € 

 

 

4444 

 

  

 

Uprednostnite možnosť bezhotovostných platieb formou trvalých platobných 

príkazov, je to pre Vás najjednoduchšia forma úhrady. 

 banka sa postará o dodržanie termínu platby (20. kalendárny deň 

v mesiaci), nemusíte mať na mysli, že ešte treba zaplatiť stravné 

 pri včasnej úhrade bude mať Vaše dieťa zabezpečený obed  

 nastavenie platby ihneď po výplate na Vašom účte Vám sprehľadní 

hospodárenie domácnosti 

 vrátený prípadný preplatok pred začiatkom nového školského roka Vám 

pomôže pri financovaní nástupu detí do školy po prázdninách, 

 informujte sa u vedúcej školskej jedálne. 
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