
Príspevky  a podmienky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ : 

 

Výška príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

základnej školy, ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na sumu daňového 

zvýhodnenia a preukázal sa čestným vyhlásením, alebo dieťa žije v domácnosti, ktorej 

 sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného 

minima sa určuje nasledovne: 

doplatok rodiča za 

desiatu 6 -11 r. 

obed 6-11 r dotácia na stravu spolu 6-11.r 

0,34 eur 0 1,30 eur 1,64 eur 

doplatok rodiča za 

desiatu 11-15 r. 

obed 11-15. r dotácia na stravu spolu 11-15. r 

0,46 eur 0 1,30 eur 1,76 eur 

 

Výška príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

základnej školy, ktorej si  jeden člen domácnosti uplatnil na dieťa nárok na sumu daňového 

zvýhodnenia sa určuje: 

desiata 6 -11 r. obed 6-11 r Spolu 6-11. r 

0,49 eur 1,15 eur 1,64 eur 

desiata 11-15 r. obed 11-15. r Spolu 11-15. r 

0,53 eur 1,23 eur 1,76 eur 

 

Výška príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

základnej školy športovej triedy, ktorého si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok  

na sumu daňového zvýhodnenia a preukázal sa čestným vyhlásením, alebo  dieťa žije 

v domácnosti, ktorej sa poskytuje  pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac  

vo výške životného minima sa určuje nasledovne: 

doplatok rodiča za 

desiatu 6 -11 r. 

doplatok rodiča za 

obed 6-11. r 

dotácia na stravu spolu 6-11. r 

0,59 eur 0,08 eur 1,30 eur     1,97 eur 

doplatok rodiča  za 

desiatu 11-15 r. 

doplatok rodiča  za 

obed 11-15. r 

dotácia na stravu spolu 11-15. r 

0,63 eur 0,18 eur 1,30 eur 2,11 eur 

 

Výška príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

základnej školy športovej triedy, ktorého si  jeden člen domácnosti uplatnil na dieťa nárok  

na sumu daňového zvýhodnenia sa určuje  nasledovne: 

desiata 6 -11 r. obed 6-11 r Spolu 6-11. r 

0,59 eur 1,38 eur 1,97 eur 

desiata 11-15 r. obed 11-15. r Spolu 11-15. r 

0,63 eur 1,48 eur 2,11 eur 

 
                                                                  

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 

hod. v predchádzajúci pracovný deň. Výnimkou je pondelok v každom týždni, kedy je to 

možné do 7:30 hod. 

 


