
Základná škola s materskou školou Milana 

Kolibiara Detvianska Huta 369, 962 05 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ.  

 

 

 

 

  

 
Zariadenie školského stravovania slúži ako účelové zariadenie, ktoré zabezpečuje stravovanie – 

príprava obedov pre žiakov ZŠ, žiakov a rekreantov ŠvP, detí MŠ, zamestnancov školy, stravovanie 
cudzích stravníkov na základe dohody o zabezpečení stravovania. Doplnkové stravovanie žiakom 

základnej školy. Ďalej stravovanie na základe objednávky pre rôzne subjekty. 

Platby stravníkov: 

MŠ                       desiata  0,26 € 

   1 obed 0,64 € 
 

 
olovrant 0,22 € 

 
 

1. stupeň 

  1 obed 0,95 € 

Hmotná 

núdza 
1 obed 0,15 € 

 

2. stupeň 

 
1 obed 1,01 € 

 
Hmotná 

núdza 
1 obed 0,21 € 

 

 

Zamestnanci školy 

1 obed 
Finančný limit na 

potraviny 
1,12 € 

  

Režijné náklady 1,20 € 

Hodnota jedla 2,32 € 

Úhrada zamestnanca 0,87 € 
 

Cudzí stravníci 

1 obed 
Finančný limit na 

potraviny 
1,12 € 

  
Režijné náklady 1,20 € 

Hodnota jedla 2,32 € 

Bývalí zamestnanci školy 

1 obed 
Finančný limit na 

potraviny 
1,12 € 

  
Režijné náklady 0,33 € 

Hodnota jedla 1,45 € 

 



 

Desiata I. aj II. Stupeň 

 

  1 desiata 0,40 €   
 

Platba zamestnancov sa znižuje na základe príspevku zamestnávateľa ( 55% z celkovej 

hodnoty jedla ) a príspevku zo sociálneho fondu na základe kolektívnej zmluvy. 

Vyúčtovanie platieb za stravné sa uskutočňuje na konci školského roku. 

Spôsob úhrady na stravovanie: 

Stravu za daný mesiac, uhradiť najneskôr do 25. Dňa v mesiaci.  

Platbu je možné uskutočniť: 

- Bezhotovostne /internet banking/ 

- Poštovou poukážkou 

- Trvalým príkazom 

Číslo účtu IBAN : SK95 0200 0000 0027 0523 7154  

Správa pre prijímateľa : Meno a priezvisko dieťaťa + trieda 
 

ODHLASOVANIE 

Odhlásiť obed dieťaťa je možné najneskoršie do 8,00 hod v deň odhlásenia a to buď: 

telefonicky: 045/5376389,osobne v kancelárií u vedúcej ŠJ. V prípade neskorého 

vyhlásenia stravníka ( prvý deň choroby ) je možné si prevziať obed do obedára.  Čas 

výdaja obedov je od 11,30 hod. – 13,30 hod.  

 
Z hygienických a bezpečnostných dôvodov sa zakazuje vynášať neskonzumovaný obed z priestorov 
školskej jedálne. 
V surovinách, ktoré sú uskladnené pri nevhodných teplotách, dochádza k rozmnoženiu 
choroboplodných mikroorganizmov, vegetatívnych foriem baktérií a tvorbe toxínov, čo môže 
spôsobiť vážne epidemiologické ochorenie.  

Porušením tohto nariadenia, rodič zodpovedá za možné následky.  
Za včas neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.   
 
 

Vedúca školskej jedálne. 
  


