
 
Záväzná prihláška žiaka  

do zariadenia školského stravovania pri ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského  
v školskom roku 2022/2023 

 

Meno a priezvisko dieťaťa: ................................................................................................................................................................................. 

Dátum narodenia: .......................................................................................................................................Trieda:............................................. 

Bydlisko dieťaťa: .......................................................................................................................................................................................................... 

Meno a priezvisko matky:(zákonného zástupcu):  ....................................................................................................................... 

Meno a priezvisko otca:(zákonného zástupcu): .............................................................................................................................. 

č. tel. matky: ...........................................................................................       č. tel. otca: .................................................................................. 

E-mailové kontakty -matka: ..................................................................................   otec: ........................................................................ 

IBAN účtu (z ktorého budete hradiť stravné): ..................................................................................................................................  

 

Výška poplatku  
na stravu:  

 
 
Réžia:  9,- € na mesiac (mesačný poplatok na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov na 
prípravu jedál v zmysle VZN č. 13/2020) 
 

Svojim podpisom sa zaväzujem na začiatku školského roka uhradiť finančnú zábezpeku  10,- € 
pre prípad dofinancovania nedoplatkov. Súčasne sa zaväzujem mesačne uhrádzať 
nasledovné poplatky  
 pre žiaka 1. stupňa je stravná jednotka na deň vo výške 1,21 € +  mesačný poplatok za réžiu 

vo výške 9,- €.  Za 20 stravovacích dní = 33,20 €. 
 pre žiaka 2. stupňa je stravná jednotka na deň vo výške 1,30 € +  mesačný poplatok za 

réžiu vo výške 9,- €. Za 20 stravovacích dní = 35,- €. 
 

Odporúčaná úhrada poplatku:  
 na začiatku školského roka do 3. septembra 
 na ďalšie mesiace vždy do 25. dňa bežného mesiaca na nasledujúci (napr. na október do 25. 

septembra)      
 

Spôsob úhrady: 
 bankovým prevodom na účet vo VÚB číslo: IBAN: SK87 0200 0000 0016 3563 2751 
 
Poznámka: 
V prípade, že dieťa nemá nabitý kredit na svojom stravovacom konte, nemá nárok na objednanie 
a odber stravy. 
Odhlásiť alebo prihlásiť na odber dennej stravy je možné deň vopred, najneskôr ráno do 8:00 hod. Za 
neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Prípadné zmeny 
v podmienkach tejto žiadosti zo strany školy budú zverejnené na webovom sídle školy.  
 
V Bratislave......................          Podpis zákonného zástupcu: ...................................................... 

 Finančné pásmo Stravné na deň Režijné náklady 
Mesačný doplatok 

zákon. zástupcu 
1.stupeň 3 1,21 € 9,- € 33,20 € 
2.stupeň 3 1,30 € 9,- € 35,- € 


