
Príspevok ŠD v hodnote 1,20 € na obed sa k 30.06.2021 skončil! 

Bližšie informácie o poskytnutí štátnych príspevkov na šk. rok 2021/2022 

nájdete na:  

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-

dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173 

Poplatky za stravu: (od 1.9.2021 sa budú pravdepodobne meniť finančné 

pásma na nákup potravín. Nakoľko ešte fin. pásma nie sú odsúhlasené 

budeme Vás včas informovať o zmene stravného). 

Zatiaľ platí výška stravného k 1.9.2021: 

• stupeň: 1,15 € - cena stravnej jednotky/na mesiac cca 20x1,15 €=23,00 € 

• II. stupeň: 1,23 € - cena stravnej jednotky/na mesiac cca 20x1,23 

€=24,60 € 

• mliečna desiata pre I. stupeň podľa smernice šj: 0,49 €/na mesiac cca 

20x0,49 €=9,80 € 

• mliečna desiata pre  II. stupeň 0,53 €/ na mesiac cca  20x 0,53 = 10,60 € 

• dospelí stravníci cudzí a zamestnanci školy: 1,33 €+1,20 € (režijné 

náklady) = 2,53 € 

Informácie  k platbe: 

Číslo účtu ŠJ: SK20  5600 0000 0005 0332 7005 

Variabilný symbol má každé dieťa pridelené v Edupage do poznámky pre 

prijímateľa Vás poprosím uvádzať aj triedu, ktorú dieťa navštevuje.  

Platbu môžete realizovať : 

- cez internet banking 

- poštovou poukážkou 

Dôležité: Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do piateho dňa v mesiaci 

VZN mesta Košice č. 103. 

Vyplatiť stravné je potrebné do 5. dňa v mesiaci. 

(ak strava nebude zaplatená do 10.dňa v mesiaci bude dieťa zo stravy 

odhlásené automaticky) 
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Odhlásiť dieťa je možné: 

- telefonicky na t.č. 055/ 633 21 82 

- prostredníctvom školského informačného portálu Edupage 

- prostredníctvom e-mailu: sj.hroncova@centrum.sk 

vždy do 8.00 hod. 

Zákonný zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie a prihlasovanie dieťaťa 

na stravu.  

Odhlasovanie a prihlasovanie stravy je na zodpovednosti rodiča. 

Za včas neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada 

neposkytuje. Pri odhlásení zo stravy  na trvalo treba vyplniť odhlasovací  lístok a 

na základe toho bude žiak odhlásený. 

V prípade akýchkoľvek otázok kľudne kontaktujte vedúcu ŠJ p. Libušu Kubovú 

na t. č. 055/ 633 21 82 
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