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Platba stravného v šk. roku 2022/2023 
 

Vážení rodičia a stravníci, 

dovoľujeme si Vás informovať o výške poplatku za stravné žiakov Spojenej školy sv. Uršule 
v Bratislave v šk. roku 2022/2023. 

Dotácia pre žiakov základnej školy na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa bola 
od 01.09.2021 zrušená novelou zákona o dani z príjmov zo septembra 2020.  

Výšku režijných nákladov na jedno jedlo 0,80 € určil zriaďovateľ školy jednotne pre 
všetky vekové kategórie stravníkov s platnosťou od 01.09.2022. 

Zriaďovateľ určil aj výšku manipulačného poplatku od 1.9.2022 pre stravníkov, ktorý 
prinášajú diétnu stravu do školskej jedálne za jeden donesený obed 0,50 €. 

Výpočet poplatku za stravovanie (20 pracovných dní) 

Typ školy Vek stravníkov 
Finančné 

pásmo 
Stravné 
na deň 

Režijné 
náklady 
na deň 

Stravné na 
mesiac (20 

dní) 

Režijné 
náklady na 
mesiac (20 

dní) 

Platba na 
mesiac (20 dní) 

Materská škola 3 – 6 rokov 3 1,54 € 0,80 € 30,80 € 16,- € 46,80 € 

ZŠ 1.stupeň 6 – 11 rokov 3 1,21 € 0,80 € 24,20 € 16,- € 40,20 € 

ZŠ 2.stupeň, 
Gymnázium 

PA - KA  
11 – 15 rokov 3 1,30 € 0,80 € 26,- € 16,- € 42,00 € 

Gymnázium 
KiA – OkA, 
I.A – IV.A 

15 – 19 rokov 3 1,41 € 0,80 € 28,20 € 16,- € 44,20 € 

Zamestnanci  - 3 1,41 € 0,80 € 28,20 € 16,- €  44,20 € 
Donáška 

diétnej stravy 
(nutné lekárske 

odporučenie) 

- - - 0,50 € - - 

Podľa počtu 
dní 

s donesenou 
stravou. 

 
Platbu za stravné je potrebné uhradiť najneskôr do 15. dňa v mesiaci bankovým prevodom. 
Za každého stravníka osobitne. Prvá platba prebehne v septembri 2022 a posledná 
v mesiaci jún 2023. 
 
Informácie k platbe: 
Číslo účtu:  SK 47 0200 0000 0041 5576 8258 
Variabilný symbol:   bude vygenerovaný každému stravníkovi v Edupage, modul 
„Platby“, (návod: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=e2066) 
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Identifikácia platby:  priezvisko a meno stravníka (za koho bola vykonaná úhrada; ak nie 
je možné uviesť identifikáciu platby, je potrebné predložiť potvrdenie o úhrade vedúcemu 
školskej jedálne). Od októbra 2022 budú všetky platby prijímané už len bankovým prevodom.  
 
Odhlasovanie a prihlasovanie obedov sa od 01.09.2022 realizuje iba prostredníctvom 
modulu „Jedáleň“ v aplikácii Edupage.  
 
Všetci stravníci, ktorí sa zapísali/prihlásili na stravovanie,  majú v aplikácii Eudpage 
automaticky nastavený odber obedu (tj. sú prihlásení na obed každý pracovný deň). Počas 
mesiaca sa treba odhlasovať tie dni, v ktorých žiak absentuje na vyučovaní. Odhlásenie je 
potrebné urobiť najneskôr deň vopred do 14:00 hod cez modul „Jedáleň“ v aplikácii 
Edupage.  
Návod na odhlasovanie obedov: https://help.edupage.org/?p=u42/u173/e2064&lang_id=2 
V prípade, že bude škola organizovať hromadné podujatie pre žiakov (exkurzia, výlet, lyžiarsky 
kurzy...), žiaci budú odhlásení hromadne. 
 
V prípade vážnych udalostí je možnosť odhlásiť žiaka najneskôr do 7:25 hod. cez Edupage. 
 
Po uvedenom termíne odhlasovanie a prihlasovanie nie je možné. 
 
Ak sa stravník chce natrvalo odhlásiť zo stravovania musí priniesť vyplnené tlačivo z prílohy 
„Odhláška zo stravovania“. 
 
Zúčtovanie stravného za celý školský rok 2022/2023 (preplatky alebo nedoplatky) budú 
zúčtované na konci školského roku v mesiacoch júl-august 2023. 
 

 
Bc. Jakub Slovák 

vedúci školskej jedálne 


