
 

STRAVOVANIE  A  UBYTOVANIE  

ŽIAKOV  V  HMOTNEJ  NÚDZI 
 
Riaditeľka Odborného učilišťa internátneho V. Gaňu v Banskej Bystrici ako príslušný 

správny orgán podľa § 5 ods. 4 písm. n), ods. 6 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, v súlade s § 117 ods. 5 a 6, § 140 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

u r č u j e 

príspevok zákonného zástupcu žiaka/plnoletého žiaka v hmotnej núdzi na 

čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole 

a v školskom internáte OUI V. Gaňu Banská Bystrica nasledovne:  

 
Veková kategória stravníkov v OUI V. Gaňu:   od 15 do 19 rokov 

Finančné pásmo B na nákup potravín na jedno jedlo: 1. pásmo (stredná škola) 

Účinnosť finančného pásma:     od 01. 01. 2023 

Výška príspevku za celodenné stravovanie:  

raňajky s desiatou (doplnkové jedlo)  0,50 € 

obed (hlavné jedlo)     1,00 € 

večera s olovrantom (hlavné jedlo)   1,00 € 

spolu:                 2,50 €  

Žiak v hmotnej núdzi, ktorý je ubytovaný v školskom internáte OUI V. Gaňu, hradí          

za celodennú stravu príspevok vo výške 2,50 €. Ubytovanie má poskytnuté bezplatne. 

Ubytovaný žiak odoberá raňajky s desiatou a 1 alebo 2 hlavné jedlá podľa vlastného 

rozhodnutia. 

Žiak v hmotnej núdzi, ktorý nie je v internáte ubytovaný, hradí za obed, ak má o jeho 

poskytovanie záujem, príspevok vo výške 1,00 €.  

Bližšie informácie poskytne vedúca školskej jedálne na tel. čísle: 048/413 64 62. 

Upozornenie:  

1. V učebnom odbore obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál musia žiaci na 

odbornom výcviku v kuchynských prevádzkach odoberať obed povinne, aj keď sú 

v hmotnej núdzi. 

2. Zákonný zástupca žiaka/plnoletý žiak predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

O znížení alebo odpustení poplatku rozhoduje riaditeľka školy. Právny nárok na 

bezplatné poskytovanie stravy a ubytovania nie je. 
 

V Banskej Bystrici dňa 28. 11. 2022. 

         Mgr. Jana Malatová 

                     riaditeľka 
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