
ZÁPISNÝ LÍSTOK  STRAVNÍKA v zmysle § 9 odst. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. 

Ako zákonný zástupca záväzne prihlasujem svojho syna/svoju dcéru na stravovanie v: 

 Školskej jedálni pri Základnej škole Komenského 23, 085 01 Bardejov (v texte ďalej len ŠJ)  

na školský rok:  2019/2020  odo dňa:  01. 09. 2019  

Meno a priezvisko žiaka/žiačky:           Trieda:       

Bydlisko žiaka/žiačky:         

Meno a priezvisko zák. zástupcu (matky/otca):         

Tel. č. :            E-mail:         

Príspevok na stravovanie v ŠJ pri ZŠ 

Zálohová platba na stravovanie vo výške 30 € sa uhrádza vopred pred nástupom na stravovanie t.j. pred 

začiatkom školského roka, najneskôr do 25.08.2019 a bude zúčtovaná 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 MPSV a R SR bude táto zálohová platba na stravovanie vrátená 

zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške.  

Dotácia vo výške 1,20 € na dieťa sa poskytuje iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno–vzdelávacieho 

procesu v ZŠ 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, v opačnom prípade 

bude plná výška príspevku na stravovanie hradená z vyššie uvedenej 30 € zálohovej platby.  

Ak zákonný zástupca donesie potvrdenie od odborného lekára, že zdravotný stav dieťaťa si vyžaduje osobité 

stravovanie (jedná sa o diabetickú diétu, bezlepkovú diétu a šetriacu diétu podľa zákona č.245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č.330 

/2009 Z. z. §3 ods. 5 písm. d) o zariadení školského stravovania), zriaďovateľ vyplatí dotáciu zákonnému 

zástupcovi dieťaťa po predložení čísla účtu. 

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov v ŠJ 

V zmysle aktuálneho VZN č. 79/2008 účinného od 1.9.2019 uhrádza zákonný zástupca žiaka réžiu paušálne 

v sume 2 eura mesačne, vo forme jednorazovej úhrady 20 € (2€ x 10 mesiacov) pred nástupom na stravovanie. 

1.stupeň Obed 1,20 € (celú výšku kryje dotácia, rodič nedopláca) Réžia 2 € mesačne (uhrádza rodič) 

2.stupeň Obed 1,20 € (celú výšku kryje dotácia, rodič nedopláca) Réžia 2 € mesačne (uhrádza rodič) 

Možnosti odhlasovania zo stravovania 

 MOBILNÁ APLIKÁCIA JEDÁLEŇ: pre op. systém android Obchod Play – aplikácia JEDALEN 

 WEB: www.zskombj.sk sekcia JEDÁLNY LÍSTOK alebo www.eskoly.sk/komenskeho23/jedalen 

 TELEFONICKY:  +421/54 472 46 65 ( IBA v prípade, že nedisponujete pripojením na internet ) 

Stravník obdrží prihlasovacie údaje na odhlasovanie spolu s prvou čipovou kartu bezplatne a je povinný ju pri 

odoberaní stravy používať. Pri strate alebo poškodení je vydanie každej ďalšej karty spoplatnené sumou 5€. 

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14:00 hod. 

predchádzajúceho pracovného dňa. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára 

v čase od 11:30 - 12:00 hod ale stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie. Ďalšie dni 

neprítomnosti dieťaťa na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné žiaka/žiačku včas odhlásiť. 

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa 

Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi ŠJ vrátane informačného systému – ŠJ pri ZŠ 

Komenského 23 Bardejov so spracovaním osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom, a to 

v informačnom systéme „ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno 

a priezvisko stravníka, adresa bydliska a meno a priezvisko, tel. kontakt, email 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 Bardejove, dňa             

 podpis zákonného zástupcu 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softgl.ejedalen
http://www.zskombj.sk/
http://www.eskoly.sk/komenskeho23/jedalen

