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ZÁPISNÝ LÍSTOK 
Stravníka na školský rok 2020/2021 

 
Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení Súkromná školská 
jedáleň ako súčasť SSOŠ VIA HUMANA ul. Mallého 2, 909 01 Skalica 
 
Meno a priezvisko stravníka/žiaka:............................................................................................ 
Trieda:......................................................................................................................................... 
Bydlisko...................................................................................................................................... 
Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):...................................................................... 
Číslo telefónu:............................................................................................................................. 
Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):.......................................................................... 
Číslo telefónu:............................................................................................................................. 
 
Spôsob úhrady príspevku na stravovanie: 
 
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 20. 
dňa v mesiaci a na mesiac vopred, formou: 
 
trvalý príkaz / internetbanking                
 
Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý 
bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa 
po ukončení školského roka, uvedie zákonný zástupca dieťaťa: 
 
................................................................................................................................................... 
 
Príspevky na stravovanie: 
 
Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 20 € sa uhrádza vopred 
pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t.j. pred začiatkom školského roka vopred, 
najneskôr do 30.8.2020), a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Pri dodržaní 
podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa 
zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový príspevok 
na stravovanie (suma 20 €) vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške.  
 
Stravník - žiak ZŠ I. a II. stupeň - obed: 
Stravník s nárokom na dotáciu dopláca 0,03 € na suroviny + 0,20 € režijné náklady - 
spolu 0,23 € za jeden obed (to znamená, obed nie je zadarmo)  
 

Priemerná cena obedov je 0,23 x 20 dní – 4,60 € / mesačne 
 
Stravník bez nároku na dotáciu* : 
1,23 € na suroviny + 0,20 € režijné náklady, spolu 1,43 € (táto suma bude odrátaná 
z počiatočného jednorazového príspevku (kreditu)) 
* žiak stráca nárok na dotovaný obed, ak: 
1. nie je účastný na výchovno-vzdelávacom procese v škole 
2. je účastný v škole, ale stravu si neprevzal 
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Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 6.00 
hod. ráno v príslušný deň.  
 
V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase 
od 11.30 - 12.30 hod, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku 
na stravovanie za jedlo, t.j. 1,43 €, ktorý je uvedený vyššie. Ďalšie dni neprítomnosti 
dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo 
stravovania včas odhlásiť. 
 
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada 
neposkytuje.  
 
Evidencia odberu stravy je na základe čipu. Každý nový stravník si musí zakúpiť čip, 
ktorý slúži na odber stravy. Cena čipu je 1,50 €. V prípade straty čipu je jeho náhrada 
spoplatnená sumou 3 €, každá ďalšia strata 6 €. V prípade nedostatočného kreditu 
nemôže byť stravníkovi v žiadnom prípade vydaná strava. 
 
 
Možnosti odhlasovania zo stravovania:  
 

- iba prostredníctvom elektronického odhlásenia na webovej stránke 
viahumana.edupage.org 

 
Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za 
poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba 
v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného 
zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na 
vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie za 
jedlo, ktorý je uvedený vyššie v zátvorke.  
 
Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa 
Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému – SŠJ ako 
súčasť Via Humana, so spracovaním osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným 
zástupcom, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa 
bydliska a meno, priezvisko, telefonický  kontakt a číslo účtu zákonného zástupcu  žiaka. 
Som  si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. 
 
Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené 
podmienky organizácie režimu a podmienky stravovania. 
 
 
 
 

V................................ dňa..............        podpis  zákonného zástupcu dieťaťa 


