
POPLATKY V ŠJ MALÁ IDA 

 

Školská jedáleň pri ZŠ Malá Ida 

  

(1) Určenie výšky príspevku na nákup potravín v zariadení školského stravovania. 

Školská jedáleň pri ZŠ  Malá Ida (ďalej len „ Školská jedáleň“ ), ktorej zriaďovateľom je Obec Malá 

Ida, poskytuje stravovanie deťom MŠ,  žiakom ZŠ , zamestnancom ZŠ a  MŠ Malá Ida a učiteľom 

Základnej umeleckej školy Medzev, ktorí vyučujú našich žiakov v ZŠ Malá Ida.  

 (2) Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov a príspevok zákonného zástupcu (ďalej len „ ZZ“ ) dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na 

nákup potravín. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky. 

 (3) Príspevok, ktorý uhrádza ZZ dieťaťa (materskej školy, ďalej len „MŠ“) alebo žiaka (základnej školy 

ďalej len „ZŠ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v 

nadväznosti na odporúčané výživové dávky sú určené za každý stravovací deň nasledovne: 

  

Výšku jednotlivých poplatkov:  

Ukazovateľ 

Náklady na nákup 
potravín na jedno jedlo - 

3. finančné pásmo 
Spolu  

náklady 

na nákup 

potravín  

Príspevo

k ZZ  na  

režijné 

náklady 

za 1 

mesiac 

Dotácia na 

podporu 

dieťaťa 

k stravovací

m návykom 

Platba ZZ 

za jeden 

deň  Desiata Obed 
Olovra

nt 

MŠ denná (stravník 

- dieťa MŠ) 
0,38 0,90 0,26 1,54 ...2.. 0 1,54 

MŠ denná (stravník 

- dieťa MŠ, s čestným 

vyhlásením) 

0,38 0,90 0,26 1,54 ..2... 1,30 0,24 

 

ZŠ - stravník – žiak 

prvého stupňa ZŠ    - 1,21 - 1,21 .... 0 1,21 

ZŠ stravník – žiak 

druhého stupňa ZŠ 
- 1,30 - 1,30 .... 0 1,30 

Zamestnanci  

 

 

- 1,41 - 1,41 2 - 3,41 

Pozn.: sumy sú uvedené v eurách 

 

 



(4) Podmienky  poplatkov pri poskytnutí stravovania formou dotácie na podporu výchovy k 

stravovacím návykom na základe zoznamov ÚPSVaR: 

 Ukazovateľ Náklad na 
potraviny  
/3.finančne 
pasmo / 

Prispevok – 
dotácia od 6-
15 
/platne od 
1.9.2022 / 

Príspevok na 
režiu za 
mesiac 

Platba 
spolu 

ZŠ stravník 1.st /1-4/ 1,21  1,30 ......2,- ..... 

 
ZŠ stravnik 2.st  

1,30 1,30 .....2,- ....... 

 

 

 

K platbe za potraviny mesačne  paušal v sume .....2,-€.................  

 

 

Platnosť od 1.6.2022                                                                 Bodnárová Renáta  

                                                                                                      Vedúca ŠJ Malá Ida 


