
V�a�zen�� rodi�cia, mil�� �ziaci,

Cena stravn�eho za odobran�e hlavn�e jedlo

Cena stravn�eho za odobran�e jedlo bola stanoven�a na z�aklade aktualizovan�eho �nan�cn�eho
p�asma n�akladov na n�akup potrav��n na jedno jedlo pod�la vekov�ych kateg�ori�� stravn��kov ur�cen�eho
Ministerstvom �skolstva (normat��vu) a r�e�zie.

Vekov�a kateg�oria Normat��v R�e�zia Celkom
11 a�z 15 rokov 1,22e 0,50e 48,00 e
15 a�z 18 rokov 1,33e 0,50e 2,60e
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Cena stravn�eho za odobran�e hlavn�e jedlo

Cena stravn�eho za odobran�e jedlo bola stanoven�a na z�aklade aktualizovan�eho �nan�cn�eho
p�asma n�akladov na n�akup potrav��n na jedno jedlo pod�la vekov�ych kateg�ori�� stravn��kov ur�cen�eho
Ministerstvom �skolstva (normat��vu) a r�e�zie.

Vekov�a kateg�oria Normat��v R�e�zia Celkom
11 a�z 15 rokov 1,22e 0,00e 1,65e
15 a�z 18 rokov 1,33e 0,00e 1,75e

1, 5
1,75

desiatuú

údesiatu

Suma za mesiac

52,00 e

33,00 e
Suma za mesiac

35,00 e

2,40e

Výživa detí má svoje špecifiká, ktoré musíme pri zostavovaní jedálneho lístka rešpektova .
Aby sa die a zdravo vyvíjalo, musí by  strava energeticky primeraná a musí obsahova  všetky
potrebné živiny. asto sa zabúda na skuto nos , že ú as  na vyu ovaní v škole, stála pozornos
a aktívna spolupráca kladie na die a zvýšené nároky, nielen po stránke psychickej, ale aj na kvalitu
stravy a stravovací režim.

Školská jedále sa snaží dodržiava  zásady stravovania aj pri zostavovaní jedálneho lístka.
V rámci 5 stravovacích dní v jednosmennom stravovaní, jedálny lístok v týždni obsahuje dve
hlavné jedlá s mäsovým pokrmom, jedno hlavné jedlo so zmiešaným pokrmom – znížená dávka
mäsa, dve od ah ené jedlá t. j. jeden mú ny pokrm a jeden zeleninový pokrm alebo pokrm bez
mäsa. K mäsovým jedlám zaradujeme rôzne zeleninové šaláty. Snažíme sa, aby deti konzumovali
aj dostato né množstvo ovocia a pili mlieko.
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            ŠJ poskytuje stravovanie žiakom gymnázia, zamestnancom školy a cudzím stravníkom vo 
forme obeda a desiaty.

Oznam pre stravníkov 

v školskom roku 2022/2023, od 1.3.2023

v školskom roku 2022/2023, od 1.3.2023

Stravu je možné platiť:
1. trvalým príkazom v banke;       2. príkazom cez internetbanking;    3. prevodným 

príkazom v banke  
2. číslo účtu  SK61 8180 0000 0070 0047 2202, Štátna pokladnica
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• Na základe Všeobecného záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja 
č. 1/2023 dňa 2 .0 .2023 sa výška príspevku na potravin sa upravuje7 1 y

č

II. stupe – 8.ro né štúdium (príma – kvarta)
                1,90 Eur (nákup potravín)+ 0,50 Eur (réžia) = 2,40 Eur

III. stupe – 4-ro né štúdium, 5-ro né štúdium,
                   8-ro né štúdium (kvinta - oktáva)

                 2,10 Eur (nákup potravín)+ 0,50 Eur (réžia) = 2,60 Eur
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II. stupe –                 1,65 Eurň

III. stupe –                 1,75 Eurň


