
Odhlasovanie sa z obedov 
 

Školské stravovanie je veľmi špecifické a veľmi odlišné od iných ako je napr. reštauračné 

stravovanie. 

Zariadenia školského stravovania predstavujú významnú úlohu pri formovaní stravovacích 

návykov detí, sú tiež miestom, kde získavajú vedomosti a poznatky o význame správneho 

stravovania. Cieľom školského stravovania je motivácia detí k stravovacím návykom, ktoré 

súvisia so zdravým životným štýlom človeka. V sieti škôl a školských zariadení SR sú 

zaradené ako školské účelové zariadenia, zriadené na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a 

nápojov pre deti v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Pripravujú a poskytujú 

jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných 

noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových kategórií stravníkov, zásad pre 

zostavovanie jedálnych lístkov, hygienických požiadaviek a finančných podmienok, ktoré 

uhrádza zákonný zástupca dieťaťa. 

 

Stravovanie v školských jedálňach podlieha legislatívnym predpisom, na základe ktorých sa 

výroba jedál riadi a to: 

 Vyhláška č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania 

 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene      

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a 

mládež 

 Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí  

a rodiny Slovenskej republiky 

 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene   

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Odhlasovanie stravníkov z obeda upravuje Prevádzkový poriadok Školskej jedálne, ktorý je 

schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Banská Bystrica a podmienky 

stravovania a taktiež odhlasovania sa zo stravy sú určené Všeobecne záväzným nariadením 

Obce Brusno. Sú to predpisy a nariadenia, ktoré sú všeobecne záväzné a platia pre všetkých 

rovnako. Nemožno ich svojvoľne meniť. Vážení rodičia, prosím Vás o pochopenie 

a dodržiavanie týchto všeobecne záväzných nariadení.  

Systém odhlasovania, je taký istý ako bol aj doteraz. Odhlasuje sa do 13:30 hod deň vopred 

a v pondelok a prvý deň po akýchkoľvek prázdninách alebo nejakom voľne do 8:00 hod. Od 

nového školského roka škola dostáva štátnu dotáciu na stravu pre každého straníka – žiaka ZŠ 

a dieťa MŠ v poslednom ročníku materskej školy. Rodič tak platí oveľa menej za obedy ako 

tomu bolo doteraz. Ak rodič chce, aby bola dotácia jeho dieťaťu poskytnutá, musí splniť 

podmienky dané zákonom 544/2010 Z. z. o dotáciách a to: dieťa musí mať prihlásený obed, 

byť prítomné na vyučovaní a odobrať obed. Iba vtedy má lacnejšie obedy. Ale ak Vaše dieťa 

chýba na vyučovaní a je prihlásené na obed ( pokiaľ ste ho zo stravy nestihli alebo zabudli 

odhlásiť), nemá nárok na štátnu dotáciu, nakoľko sa na výchovno-vzdelávacom procese 

nezúčastnilo. Preto rodič hradí obed v takýto deň v plnej výške a po obed si v čase výdaja 

môže prísť. Prosíme Vás aj o to, aby ste vo vlastnom záujme dodržiavali odhlasovací čas a 

to do 13.30 hod. deň vopred. Po tomto čase nie je možné sa odhlásiť a nie je možné 



akceptovať ani odhlásenie po tomto čase z dôvodu návštevy lekára, zubára, športových súťaží 

a iné.. Časový termín odhlásenia sa je záväzný!!! Prosím akceptujte to. 

Od 1.10.2019 je možné odhlásiť sa aj po tomto termíne, ale len v prípade choroby /náhle 

ochorenie z večera do rána). V tomto prípade je možné odhlásiť sa v daný deň ráno v čase od 

7:00 hod. do 7:30 hod. a to telefonicky len na čísle 048/4194507, s tým že na ďalšie dni si 

rodič svoje dieťa automaticky odhlási /pretože je choré/. Nie je možné vyhlasovať sa 

z tohto dôvodu každý deň ráno, takáto odhláška nebude akceptovaná.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


