
 
  Karpatská 1, 811 05 Bratislava 

 

Informácie k OBEDOM „ZADARMO“ 

 

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 nárokom dieťaťa) 

iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odobralo stravu.  

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške 

nákladov na obstaranie obeda znížených o dotáciu poskytnutú štátom (t.j. – 1,20 €).  

Cena obedov je s účasťou od 01.09.2020: 

Žiaci ŠZŠ: 2,22 €            

 

Zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok vo výške 1,02 €/ deň za odobratú stravu poskytnutú 

školskou jedálňou. 

 

o Stravník – žiak v ŠZŠ: 1,02 €/obed  (2,22 € cena obeda – 1,20€ dotácia) 

 

 

Za každý neodhlásený obed musí rodič zaplatiť v plnej výške, ak v ten deň nie je dieťa 

v škole.  

 

Aby bolo možné finančne zabezpečiť stravu od septembra, bude potrebné od stravníka zaplatenie 

jednorazového príspevku na stravovanie vo výške 20,00 €, ktorý mu bude za dodržanie všetkých 

podmienok stravovania (odhlasovanie a pod.) na konci školského roka vrátený. Ak by si rodič  

kredit minul počas roka, musí ho znova zaplatiť. 

 

Pozor:  

Jednorazový príspevok 20,00 € je potrebné uhradiť spolu s preddavkom na september 2020 vo 

výške 21,42 €  (spolu bude prvá platba 41,42 €) do 10. 9. 2020  

na číslo účtu: SK65 8180 0000 0070 0060 6960.  

Pri platbe použite rovnaký variabilný symbol ako v minulom školskom roku.  

Rodičia žiakov prípravného ročníka uvádzajú v poznámke meno dieťaťa.  

 

 

 

Prihlasovanie a odhlasovanie na obedy:  

Prihlásiť deň vopred. Vždy uviesť meno dieťaťa.  

Odhlásiť deň vopred, alebo ráno do 730h formou SMS správy na tf čísle: +421911487961, alebo 

elektronicky na adrese obedy@karpatska.eu   

mailto:obedy@karpatska.eu


 
  Karpatská 1, 811 05 Bratislava 

 

 

ZÁPISNÝ LÍSTOK stravníka: 

 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v Špeciálnej základnej škole 

s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava od dňa ............ na školský rok 2020/2021. 

 

Meno a priezvisko stravníka/žiaka: ................................................................ Trieda: ................ 

 

Bydlisko: ...................................................................................................................................... 

 

Meno a priezvisko matky: ....................................................................tel. kontakt: .................... 

 

Meno a priezvisko otca: .......................................................................tel. kontakt: .................... 

 

Spôsob úhrady režijných nákladov na stravovanie: 

 

Príspevok na úhradu režijných nákladov zákonný zástupca žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 

25. dňa predchádzajúceho mesiaca v roku, formou: 

 

*trvalý príkaz              *internetbanking           *vklad na účet              *poštová poukážka 
*nevhodné preškrtnúť 

 

Pri úhrade príspevku na stravovanie poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení 

odovzdať triednemu učiteľovi najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca, aby bolo 

možné stravu poskytnúť od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci. 

 

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. 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Príspevky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ: 

o  Jednorazový príspevok na stravovanie (kredit) vo výške 20,00 € sa uhrádza vopred 

pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t.j. pred začiatkom školského roka vopred, 

najneskôr do 25. dňa v mesiaci august) a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. 

o Stravník – žiak v ŠZŠ: 1,02 €/obed   

 

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 7:30 h 

v pracovný deň. 

 

 

 
 
 

ZÁPISNÝ LÍSTOK stravníka 

 

 



 
  Karpatská 1, 811 05 Bratislava 

 

 

Evidencia odberu stravy je na základe čipu.  

Podľa zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR, dieťa má nárok na stravu za 

poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím nárokom dieťaťa) 

iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberalo stravu. 

 

Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade 

neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťaťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú 

výšku príspevku na stravovanie. 

 

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa: 

 

Svojim podpisom udeľujem súhlas ŠZŠ s MŠ vrátane informačného systému špeciálnej 

základnej školy s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava so spracovaním osobných 

údajov dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: 

meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska a meno a 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 Bratislave, dňa 

 

 

 

Podpis zákonného zástupcu dieťaťa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZÁPISNÝ LÍSTOK stravníka 

 


