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Dátum vyhotovenia smernice :  28.08.2018 

Účinnosť smernice:    01.09.2018    

Vypracovala:     Valéria Kuncová                                                                                              

Schválil:     Mgr. Jozef Šalata  

 



Čl.I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1.    Základná škola Jána Švermu Humenné vydáva v súlade s Vyhláškou Ministerstva     

školstva Slovenskej republiky o zariadení školského stravovaniač.330/2009 Z.z. túto 

smernicu.  

2.    Účelom tejto smernice je stanoviť podrobnosti týkajúce sa stravovania stravníkov 

v školskej  jedálni pri ZŠ  Jána Švermu Humenné. 

3. Smernica určuje termín, spôsob objednávania stravy a ostatné podmienky úhrady    

nákladov v školskej jedálni a školských kuchyniach pre všetky kategórie stravníkov.    

  

Čl. II. 

Spôsob a forma stravovania 

 

1.   Základná škola Jána Švermu Humenné zabezpečuje stravovanie detí, žiakov, 

zamestnancov a cudzích stravníkov priamo na pracovisku v ŠJ pri ZŠ podľa zásad správnej 

výživy. 

2.   Stravníkom sa rozumie žiak, zamestnanec školy, školského klubu detí, školskej jedálne 

cudzí stravník. 

3.   Nárok na obed ma stravník po uhradení stravného. 

4. Výdaj stravy – obedu pre stravníkov v ŠJ je určený: od 11.30 hod. do 14.15 hod. 

5.  Všetkým stravníkom je automaticky zabezpečené objednanie stravy na celý školský rok. 

 

Čl.III. 

Platby za stravovanie 

 

1 . Platbu za stravu môže stravník uskutočniť príkazom na  úhradu na účet školskej jedálne 

vedný v TATRA banke číslo účtu: SK17 0000 0026 2855 1982 podľa kategórie stravníkov 

a rozhodnutia o výške stravného, ktorý vydáva zriaďovateľ školy a je sprístupnený všetkým 

stravníkom.                                                                                             

2.   Za stravu musí byť uhradené do 25.dňa v kalendárnom mesiaci na nasledujúci mesiac 

z toho dôvodu, že ku koncu mesiaca musí mať stravník evidovanú platbu. Tento stav je 

dôležitý preto, aby stravník na konci mesiaca mohol  objednať stravu na prvé dni 

nasledujúceho mesiaca.          

3.    Stravník si môže uhrádzať stravu trvalým príkazom v banke na každý mesiac paušálne 

21 pracovných dní X hodnota jedného obeda pre príslušnú kategóriu stravníka. 



4.    Preplatky za jednotlivé mesiace  budú zúčtované sumárne ku koncu školského roku.     

5.  Cudzí stravníci si objednajú stravu na základe zmluvy o poskytovaní stravovacích 

služieb.   

 

Čl.IV. 

Výška stravného 

 

1.  Výška stravného je stanovená v súlade s platnými finančnými pásmami na potraviny pre 

jednotlivé kategórie stravníkov a kalkuláciou celkových nákladov – režijné náklady na 

stravovanie za predchádzajúci kalendárny rok. Finančné pásma nákladov na nákup potravín 

na jedno jedlo podľa vekových kategórií ako aj rozhodnutia o výške  stravníkov sú 

zverejnené na prístupnom mieste v ŠJ a na stránke školy. 

2.  Pre stravníkov – deti a žiaci v hmotnej núdzi cena stravného lístka sa odvíja od platného 

výnosu MPSV a R Slovenskej republiky, ktorý upravuje príspevok na stravovanie pre deti 

v hmotnej núdzi. 

3.  Výška stravného pre dôchodcov je upravovaná podľa výšky dôchodku, ktorého hranice 

určí  zriaďovateľ školy. 

4.  Výška stravného sa stanovuje nasledovne: 

Stravník Základ stravného Réžia 

Žiaci 
 

finančného pásma nákladov na 
nákup potravín na jedno jedlo, 
podľa vekových kategórií 
stravníkov 
 a príspevok zákonného zástupcu 
dieťaťa a žiaka vo výške nákladov 
na nákup potravín 

Réžia vo výške 0,05 € na obed. 
 

Zamestnanci v zmysle Zákonníka práce §152, 
45% nákladov z celkovej hodnoty 
stravného, zamestnávateľ hradí  
55% z celkovej hodnoty stravného 
pre svojho zamestnanca, 
príspevok zamestnanca je znížený  
o príspevok zo sociálneho fondu. 

Réžia 0 € 

Cudzí stravníci Celková hodnota stravného Réžia vo výške 1,42 € 

 

ČL. V. 

Výdaj stravy 

 

1. Evidencia výdaja stravy je realizovaná pri výdajnom okienku na základe odovzdaného 

stravného lístka.   

 



ČL.VI. 

Odhlásenie a ukončenie stravovanie 

 

1. Odhlásiť sa môže stravník telefonicky alebo osobne deň vopred a v nasledujúci deň 

najneskôr do 8.00. hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje. 

ČL. VII. 

Preplatky za stravné lístky 

 

1.   V prípade, že sa stravník natrvalo odhlási zo stravovania ,musí     uviesť číslo účtu na 

zaslanie preplatku za stravné. Ak  neuvedie číslo účtu , školská jedáleň postupuje podľa 

Článku  VI. odsek 2.  V prípade, že sa v školskej jedálni  stravuje jeho súrodenec, preplatok 

bude pripísaný na jeho konto.      

2.  Čísla účtu všetkých stravníkov so súhlasom dotknutej osoby  v zmysle zákona č. 

428/202Z.z.o ochrane osobných údajov v znení   neskorších predpisov budú počas vedenia 

stravníka chránené.        

Čl. VIII. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1.   Výkonom kontroly dodržiavania tejto smernice je oprávnený riaditeľ ZŠ Jána Švermu 

Humenné alebo ním poverená osoba. 

2.   So smernicou o stravovaní v ŠJ pri ZŠ Humenné sú povinní oboznámiť sa všetci stravníci. 

Čl. IX. 

Účinnosť smernice 

 

1. Smernica nadobúda účinnosť dňom:  01.09.2018 

 

 

Valéria Kuncová        Mgr. Jozef Šalata  

vedúca ŠJ        riaditeľ školy  

 

 

        


