
Školská jedáleň pri MŠ, Dunajská  248/12B, 900 43   Hamuliakovo 

Pokyny a informácie pre stravníkov školskej jedálne – detí MŠ na školský rok 

2021/2022 

 

Zariadenie školského stravovania zabezpečuje najmä zdravú výživu žiakov v čase vyučovania 

v materskej škole, základnej škole a iných fyzických osôb (cudzí stravníci). 

 

1. Spôsob úhrady príspevku na stravovanie 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského stravovania za mesiac 

september a október sa uhrádza do 10.09.2021 a ostatne mesiace zálohovo podľa počtu dní prevádzky 

v MŠ do 28.dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa 

príspevok uhrádza a to bankovým prevodom na určený účet obce Hamuliakovo. 

Vzniknutý preplatok za neodstravované dni bude odrátaný v nasledujúcom mesiaci. Ak zákonný 

zástupca žiaka platbu za stravné neuhradí včas, a neurobí tak ani po upozornení, vedúca ŠJ má 

právo stravu nevydať. Vyúčtovanie stravného každý mesiac nájdete v skrinke dieťaťa v MŠ. 

 

Číslo potravinového účtu ŠJ je :      1809277025/5600                           

IBAN:     SK94 5600 0000 0018 0927 7025 

Konštantný symbol:   0178 

Variabilný symbol:    (evidenčné číslo stravníka) 

Do poznámky uvádzajte:              Priezvisko a meno stravníka, trieda 

 

2.Výška stravného 

Výšku stravného poplatku určil zriaďovateľ Obec Hamuliakovo vo Všeobecne záväznom 
nariadení č. 7/2020 § 6 až §10 o určení výšky finančného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školských zariadeniach z účinnosťou od 01.01.2021 -  VZN je zverejnené na nástenke   
v materskej škôlke a na webovom sídle Obce Hamuliakovo. 
 

Príspevok stravníkov (zákonných zástupcov) na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutú stravu:  

Kategória:        príspevok na potraviny + režijné náklady/ spolu 

deti MŠ  celodenný pobyt     Desiata 0,36 € + obed 0,85 € + olovrant 0,24 € + 0,65 €  / 2,10 € 

deti MŠ poldenný pobyt       Desiata 0,36 € + obed 0,85 € + 0,65 €  / 1,86 € 

Žiaci I. stupňa ZŠ:       Obed 1,15 € + 0,65 €  / 1,80 € 

Žiaci II. stupňa ZŠ:       Obed 1,23 € + 0,65 €  / 1,88 € 

Cudzí stravníci:                    Obed 1,33 € + 2,21 €  / 3,54 €  

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa: 
Dieťa/žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o 1,30 € v rozsahu určenom v § 4 ods. (3) 

písmeno a), b) a c) zákona č. 544/2010 Zb., a zároveň za splnenia týchto podmienok: dieťa sa 

zúčastni výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie stravu.  

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

neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo 

uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorá je uvedená pri jednotlivých kategóriách 

stravníkov vyššie v zátvorke. Dochádzka sa kontroluje podľa triednej knihy. 
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Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného 

predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje 

osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, 

zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti 

rozhodnutím súdu. 
 

Bližšie informácie ohľadom dotácie na stravu v školskom roku 2021/2022 sú zverejnené na 
webovom sídle Obce Hamuliakovo – prosím prečítajte si to! 

Doplnenie k dotácii na stravu v školskom roku 2021/2022: 

Dotáciu na stavu podľa §4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na: 

▪  všetky deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na 

skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus; 

▪  deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ a nedovŕšilo 15 rokov veku, 

ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na 

zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní); 

▪  deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu 

povinnej školskej dochádzky) a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si 

uplatniť zvýšený daňový bonus (tak ako v prvom prípade pri 5 ročných deťoch v poslednom 

ročníku MŠ).  

Detí v MŠ (nie v poslednom ročníku MŠ), tieto deti majú nárok na dotáciu na stravu len 

z dôvodu ŽM alebo HN podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dotáciách.  
 

V tejto súvislosti chcem požiadať rodičov, ktorých sa to týka, že k poskytnutiu dotácií na stravu je 

nevyhnutné predložiť na Obec Hamuliakovo do podateľne alebo vedúcej ŠJ: 

• Potvrdenie z úradu práce, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej 

núdzi,  

• Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného 

minima, 

• Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované 

dieťa – povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných 

zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, 

ktoré dovŕšili 15 rokov veku. 

 

Rodič (zákonný zástupca) dieťaťa je povinný oznámiť každú zmenu ohľadom 

poskytovania dotácie na stravu napr. zrušenie dotácie na stravu, poskytovanie dotácie 

na stravu a to zriaďovateľovi alebo vedúcej ŠJ. 

 
3.Jedálny lístok 

Jedálny lístok je zostavovaný na týždeň vopred v súlade so Zásadami pre zostavovanie 

jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania. Je zverejnený na nástenke MŠ, 

v školskej jedálni a na portáli www.strava.cz. 

 
Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov: 

Jedálny lístok počas 5 stravovacích dní obsahuje: 

dve hlavné mäsové jedlá, 
jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením, 
jedno hlavné jedlo múčne a jedno jedlo zeleninové. 
 
Prívarky s využitím najmä strukovín sa do jedálneho lístka zaraďujú 2x mesačne. Strukoviny 
sa podávajú aj vo forme šalátov alebo ako ich súčasť. Múčne prílohy (knedľa, halušky,  

http://www.strava.cz/
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cestoviny) sa podávajú 1x do týždňa. Zemiaky sa podávajú 2 až 3x do týždňa. Zelenina sa 
podáva denne v rôznych formách – jedlá so zeleninou, zeleninové šaláty, zeleninové oblohy. 

             Hlavné jedlá z rýb (polievka, hlavné jedlo) 1x týždenne. Obilniny (krúpky, ovsené vločky,         

pohánka, sója, proso) 1x týždenne. Múčniky najviac 1-2x týždenne. Ovocie denne (podľa finančného 

limitu). 

 

Školská jedáleň je zapojená do celospoločenských programov na podporu spotreby mlieka a mliečnych 

výrobkov z prostriedkov EÚ a z prostriedkov štátneho rozpočtu: „Školské mlieko“. 

 

4. Stravovanie MŠ v zariadení školského stravovania po dobu trvania pandémie ochorenia 

COVID-19 - na základe odporúčaní Ministerstva školstva SR a Regionálneho úradu SR budú platiť 

nasledovné protiepidemické opatrenia:  

• Podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu bude zabezpečené školské 

stravovanie v bežnej podobe za dodržania prísnych hygienických opatrení, 

• Stravovanie detí bude prebiehať v školskej jedálni v skupinách tak, ako sú deti 

v triedach, aby sa skupiny nepremiešavali, 

• Časový interval pri vydávaní stravy, ktorý je platný v bežnej prevádzke, 

• Po desiate, obede a olovrante sa vykoná sanitácia priestorov (dezinfekcia stolov + 

vetranie priestorov), deti opustia priestor, 

• Pokrmy vydáva personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom, deti si samé 

jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory, 

• Stravovanie v školskej jedálni je zabezpečené v sprievode pedagogických 

zamestnancov, tak s dokladaním jedál, nápojov a príborov vypomáha sprevádzajúci 

pedagogický zamestnanec v rámci výchovy a vzdelávania k stravovacím návykom, 

• Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné 

hygienické pravidlá, 

• Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť 

k jeho znehodnoteniu, 

• Do obedára sa strava nevydáva. 

 

5. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy 

Za riadne odhlasovanie zo stravovania sa považuje odhlásenie: 

• cez internet na portáli www.strava.cz (novým stravníkom prihlasovacie údaje s heslom 

oznámi vedúca ŠJ, existujúcim stravníkom platí pôvodné heslo), v predchádzajúci deň 

do 14:00 hod, na pondelok už v piatok do 14:00 hod. V prípadoch náhleho ochorenia je 

možné dieťa odhlásiť do 7:00 hod výlučne telefonicky alebo osobne, 

• telefonicky na čísle 0918787844, SMS správou v tvare (priezvisko a meno, trieda, 

odhlásený kedy od-do), 

• osobne u vedúcej školskej jedálne  

• cez e-mailovu adresu: jedalen@obechamuliakovo.sk, neodhlasujte! E-mail slúži na 

informácie ohľadom stravovania, nie na odhlasovanie a prihlasovanie stravníka. 

 

• Rodič (zákonný zástupca) je povinný pri prihlásení na stravu vyplniť a odovzdať  Zápisný 
lístok na stravovanie a pri odhlásení zo stravy Odhlášku zo stravovania-trvalú.  
Tlačivá Vám poskytne vedúca ŠJ alebo riaditeľka MŠ. 

• Dieťa, ktoré nie je na vyučovacom procese, nárok na stravu nemá. 

• Stravník, ktorý nie je odhlásený zo stravy, platí plnú výšku stravného.  

http://www.strava.cz/
mailto:jedalen@obechamuliakovo.sk
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Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. 
Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu po časovom 
termíne. 
 

6. Vyplácanie dotácie na diétne stravovanie detí a žiakov 

- len ak má nárok na dotáciu na stravu 

- viď. VZN obce Hamuliakovo č. 7/2020 v §7. 

Tlačivo - Žiadosť o výplatu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na 

šk. rok 2021/2022 Vám poskytne vedúca ŠJ alebo riaditeľka MŠ. 

 

7. Dozor v školskej jedálni 
Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor. 

 

 

 

 

 

 
V Hamuliakove, dňa 30.08.2021 

             Gabriela Fehérová 

              vedúca ŠJ pri MŠ 

 

 

 
  


