
Nová informácia pre stravníkov v školskej jedálni ZŠ a MŠ Hargašova 

pre školský rok 2016 / 2017

Po úvodnej  informácii  z  augusta  2016 o spôsobe úhrady stravného v  školskom roku 2016/2017 a  po následných 

reakciách  mnohých  rodičov  bolo  vyvolané  stretnutie  s  dodávateľom  stravovacích  služieb,  spoločnosťou 

EUREST, spol. s r.o. dospieť k novej dohode. Na stretnutí vedenia ZŠ s MŠ, poslancov Ivana Bošňáka a Miloslava 

Sajana s  vedením EURESTU sa spoločným úsilím podarilo  dosiahnuť dohodu a  dodávateľ  stravy potvrdil  zmenu 

účtovania režijných nákladov. Potrebné informácie Vám sprostredkúvame.

Súhlas Miestneho zastupteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica (MČ ZB)

Zriaďovateľ školy (MČ ZB) je zodpovedný a zákonom poverený stanoviť na základe vyhlášky Ministerstva školstva, 

vedy, výzkumu a športu  finančné pásmo na nákup potravín.  Rovnako je zriaďovateľ od roku 2014 zodpovedný 

za stanovenie  režijných nákladov.  Tieto povinnosti si Miestne zastupiteľstvo MČ ZB splnilo schválením Všeobecne 

záväzného nariadenia (VZN) na začiatku roku 2016.

Poslanci týmto stanovili a schválili maximálnu cenu stravného nasledovne:

Cena stravného pre žiaka materskej školy (desiata, obed, olovrant) 1,88 € s DPH

Cena stravného pre žiaka I. stupňa základnej školy (obed) 1,62 € s DPH

Cena stravného pre žiaka II. stupňa základnej školy (obed) 1,71 € s DPH

Poslanci nestanovili,  že režijné náklady sa budú nenávratne uhrádzať sumou Euro 8 /  žiaka / mesiac .  Práve 

naopak,  aj  v  dôvodovej  správe  je  uvedené,  že  zámerom bolo  zabezpečiť  stravovanie  aj  občasným  stravníkom a 

stanovenie presnej a konečnej ceny za 1 obed malo ošetriť neprítomnosť žiakov-stravníkov v čase prázdnin, rôznych 

školských akcií (ŠVP, lyžiarsky zájazd) alebo z dôvodu choroby. V školskom roku 2016 / 2017 je 191 školských dní.

Pôvodne stanovený nenávratný príspevok na réžiu vo výške Euro 8 / žiaka / mesiac nebude od mesiaca október 2016 

účtovaný a zákonný zástupca žiaka bude platiť len poplatok za objednanú stravu.

Zníženie     alebo odpustenie príspevku na stravovanie  

Zriaďovateľ výdajnej školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na stravovanie, ak zákonný 

zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

osobitného predpisu. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu.

Pokyny pre rodičov (zákonných zástupcov) detí vyžadujúcich diétne stravovanie

Ak zdravotný stav dieťaťa vyžaduje diétne stravovanie, zákonný zástupca sa obráti  so žiadosťou a potvrdením od 

lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom obore na dodávateľa stravy v zastúpení p. Gašparíkovou na 

podávanie diétneho stravovania. Ak dodávateľ stravy nemôže zabezpečiť diétne stravovanie, zákonný zástupca môže  

za dohodnutých podmienok s vedením školy a p. Gašparikovou ZŠ, resp. p. Čechovou v MŠ  donášať stravu z domu. 

V zmysle vyhlášky MZ SR č.  527/2007 Z.z.  V znení  neskorších  predpisov bez žiadosti  a  potvrdenia od lekára  –  

špecialistu nie je možné donášať stravu do školského zariadenia.

Vedenie základnej školy s materskou školou

Kontakt na zástupcu EUREST spol. s r.o.: Pani Elena Gašparíková / 0907 827 049 / skola.1930@eurest.sk

http://www.zahorskabystrica.sk/wp-content/uploads/VZN-M%C4%8C-BA-%E2%80%93-ZB-%C4%8D.-2_2016-ktor%C3%BDm-sa-ur%C4%8Duje-v%C3%BD%C5%A1ka-pr%C3%ADspevku-a-sp%C3%B4sob-jeho-platby-na-%C4%8Diasto%C4%8Dn%C3%BA-%C3%BAhradu-n%C3%A1kladov-v-%C5%A1kol%C3%A1ch-a-%C5%A1kolsk%C3%BDch-zariadeniach-v-zria%C4%8Fovate%C4%BEskej-p%C3%B4sobnosti-M%C4%8C-BA-%E2%80%93-ZB.pdf

