
 
 
 
 
 
 

Stravovanie a ubytovanie žiakov 
 

 
 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  
a podmienky úhrady v školskej jedálni a školskom internáte  

Strednej odbornej školy polygrafickej 
s platnosťou od 01.01.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Stravovanie žiakov SOŠ polygrafickej   
 

 

Jedlo Suroviny  
s DPH Réžia s  DPH 

Celková 
cena jedla 

s DPH 

Príspevok 
na stravu 
s DPH 

 raňajky 0,440 € 0,238 € 0,678€ 0,440 € 
desiata  0,290 € 0,238 € 0,528€ 0,290 € 
obed v jedálni 1,330 € 1,870 € 3,200 € 1,530€ 
olovrant 0,210 € 0,238 € 0,448 € 0,210 € 
večera 0,740 € 1,188 € 1,928 € 0,740€ 
Spolu 3,010 € 3,772€ 6,782€ 3,210 € 
druhá večera 0,740 € 0,238 € 0,978 € 0,740€ 
Spolu 3,750 € 4,010 € 7,760€ 3,950 € 

 
 
 

 Druhá večera sa podáva v súlade s § 10 ods. 2 vyhlášky č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách 
na zariadenia spoločenského stravovania. 
  
 

Úhrada za stravovanie 
 
Stravník sa stáva aktívnym stravníkom pri prvom zaplatení stravy na príslušný počet dní v budúcom mesiaci. U 
vedúcej kuchyne si stravník aktivuje identifikačnú kartu (ISIC, ITIC). Nepedagogickí zamestnanci a cudzí stravníci 
dostanú za úhradu blank kartu, ktorá bude nahrádzať ISIC alebo ITIC. 

1. Platba obedov: 
bankovým prevodom na č. ú. IBAN: SK88 8180 0000 0070 0048 7527. 
Pre identifikáciu je potrebné uviesť identifikačné číslo žiaka, ktorým je VS /variabilný symbol/. 
Mesiac, za ktorý je daná platba je ŠS /špecifický symbol/.  
 

 
 
 



2. Ubytovanie žiakov SOŠ polygrafickej v školskom internáte (bližšie v zmluve o ubytovaní) 
 

a) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním vo výške 39,50 €. Príspevok 
na ubytovanie sa uhrádza vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu 
mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. 
 
Platba za ubytovanie: 
bankovým prevodom na č. ú. IBAN: SK41 8180 0000 0070 0048 7500. 
Pre identifikáciu je potrebné uviesť identifikačné číslo žiaka, ktorým je VS /variabilný symbol/. 
Mesiac, za ktorý je daná platba je ŠS /špecifický symbol/. 
 

b) Poplatok vo výške 5,-  € za školský rok na vytvorenie fondu určeného na úhradu anonymných škôd na 
zariadení školského internátu spôsobených ubytovanými žiakmi. 

c) Kaucia vo výške 40,- € za školský rok na úhradu škôd na zariadení školského internátu spôsobených 
ubytovaným žiakom. 

d) Mesačný poplatok za elektrospotrebič 
Tlačiareň     1,50 € 
Monitor     1,70 € 
Televízor     1,70 € 
Video     1,70 € 
Varná kanvica    2,40 € 
Kávovar     2,40 € 
Veža, rádio, magnetofón a pod. 1,70 € 
Používanie kulmy, sušiča na vlasy a holiaceho strojčeka je bezplatné. 

 
Pozn.: Výška príspevku je určovaná rozhodnutím riaditeľa školy v zmysle platnej legislatívy a VZN zriaďovateľa 

školy. Hodnota príspevku sa môže v priebehu školského roku meniť. 


	Stravovanie a ubytovanie žiakov

