
OZNAM 
 
Na základe novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR sa poskytuje dotácia na 

podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 1,20 €. Dotácia sa poskytuje na dieťa/žiaka základnej školy 

za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ a odobral obed. 

Ak žiak neodobral stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne stravovanie, zriaďovateľ poskytnutú 

dotáciu na stravu vyplatí zákonnému zástupcovi žiaka vo výške 1,20 €. 

 

V zmysle VZN obce Trnovec nad Váhom  č.4 /2019, ktoré nadobudne účinnosť od 1.9.2019 sa mení finančné 

pásmo, cena jedného obeda pre stravníka nasledovne:  

1. MŠ desiata, obed, olovrant ................. 1,54 € / deň (desiat 0,38 €, obed 0,90 €, olovrant 0,26 €) 

Vzhľadom k výške dotácie 1,20 €/deň na nákup potravín bude od 1.9.2019 doplácať rodič sumu 0,34 €. 

2. ZŠ I. stupeň – obed ............................ 1,21 € / deň  

Vzhľadom k výške dotácie 1,20 €/deň na nákup potravín bude od 1.9.2019 doplácať rodič sumu 0,01 €. 

3. ZŠ II. stupeň – obed ............................ 1,30 € / deň  

Vzhľadom k výške dotácie 1,20 €/deň na nákup potravín bude od 1.9.2019 doplácať rodič sumu 0,10 €. 

 

Úhrady – doplatky rodičov podľa bodov 1 až 3 budú odpočítané z kaucie výške 30,00 €, ktorú rodičia uhrádzajú 

vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka najneskôr do 25. dňa v mesiaci 

august), a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Nevyčerpaná kaucia sa vráti rodičom na účet uvedenom 

na zápisnom lístku, alebo nastavenom cez školskú internetovú stránku zstrnovecnv.edupage.sk v sekcii Školská 

jedáleň. 
 

Pokyny pre stravníkov 
 

Výdaj obedov je zabezpečený prostredníctvom elektronického systému, ku ktorému sú vydané čipy.  

Stravníkom je strava vydaná v príslušný deň na základe priloženia čipu k čítačke na výdajnom okienku. 

Bez čipu sa  obed nevydá ! Ak sa žiak zúčastnil výchovno vzdelávacie procesu  a neodobral obed , alebo sa  

pri odbere stravy neodčipne ,bude mu odpočítaná plná výška sumy obeda z kaucie ..   

Stratu čipu je stravník povinný bezodkladne nahlásiť vedúcej jedálne, alebo na sekretariát školy, aby sa čip 

zablokoval a nedošlo k jeho zneužitiu. V prípade straty a znehodnotenia čipu je stravník povinný si zakúpiť čip 

v sume 2 €. 

V ten deň, keď stravník zistí stratu, prípadne prvého zabudnutie čipu, ohlási to zamestnankyni ŠJ, ktorá ho pri 

odobratí jedla odčipuje. Na nasledujúci deň v prípade nenájdenia čipu alebo opätovného zabudnutia si musí 

čip zakúpiť. 

Čip na stravu má žiak počas celej dochádzky do školy. Pri ukončení štúdia je povinný daný čip vrátiť 

nepoškodený, v opačnom prípade musí zaplatiť poplatok 2 €. 

 

Zákonný zástupca si musí cez školskú internetovú stránku zstrnovecnv.edupage.sk v sekcii Školská jedáleň 

sledovať zostatok kaucie. V prípade nedostatočnej sumy je potrebné opätovné zaplatenie celej výšky kaucie. 

V opačnom prípade sa strava nevydá. Ak zákonný zástupca nemá zriadený účet a musí zaplatiť opäť kauciu, treba 

si u vedúcej školskej jedálni vyzdvihnúť poštovú poukážku (šek). Pri platbe treba počítať s časom na prevod 

a poštou doručeným zoznamom pripočítaných súm z pošt.poukážok na účet školy. Od dňa kedy bude platba 

pripísaná na účet školy sa žiakovi vydá obed. 

 

Možnosti odhlasovania  a prihlasovania sa na  stravu: 

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady 

správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.  

Z toho dôvodu je nutné odhlásiť (prihlásiť): 

- osobne do 14,00 hod. predchádzajúceho dňa, 

- telefonicky do 14,00, hod. predchádzajúceho dňa na tel. čísle 0911980820, 0911866467 u vedúcej 

jedálne, 

- cez školskú internetovú stránku zstrnovecnv.edupage.sk v sekcii Školská jedáleň (s použitím 

prihlasovacieho mena a hesla IŽK) do 14,00 hod.  

- pred školským výletom, exkurziou je nutné odhlásiť sa dva dni vopred,   

- v prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.40 - 12.00 hod. 

(a odčipovať sa) podľa pokynov zamestnankyne ŠJ na určenom mieste,  

- ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka 

zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada 

neposkytuje. 

                                                                                      Mgr. Miriam Žigová 

                                                                                              poverená výkonom funkcie riaditeľa školy 


