
jedalen@sikovnebystre.sk

PSČ 911 11

Šikovné Bystré

Typ zriaďovateľa obec, mesto

474747

O999999

Adresa sídla

Kraj sídla školy 

Okres sídla školy

Kontaktná osoba

meno a priezvisko Anastázia Rýchla

Identifikačné údaje zriaďovateľa

Adresa sídla

Meno štatutárneho orgánu jedálne (ak jedáleň má)

Právna forma zriaďovateľa

Košice-okolie

Košický

Kód zriaďovateľa pre financovanie

Meno štatutárneho orgánu

Identifikačné údaje školy (vyplňa sa pre školy s právnou subjektivitou a jedálňou zriadenou pri škole)

EDUID školy 100020047

Názov školy (právneho subjektu) Základná škola

Právna forma školy

200024747

Obec Šikovné Bystré

Hlavná 47

Šikovné Bystré

911 11

Košický

Bartolomej Bystrý

obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Anastázia Rýchla
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ulica a číslo

obec

PSČ

EDUID zriaďovateľa

Názov zriaďovateľa

Adresa sídla

ulica a číslo

Názov obce, v ktorej 

škola sídli

IČO školy (ak ho škola má) 104747

Žiadosť o poskytnutie príspevku na zlepšenie vybavenia školskej jedálne poskytujúcej stravovanie 

žiakom  základných a stredných škôl

Identifikačné údaje školskej jedálne

obec

PSČ

kraj sídla

rozpočtová organizácia

EDUID školskej jedálne

Názov školskej jedálne

100024747

Školská jedáleň pri Základnej škole

Školská 46

Šikovné Bystré

911 11

zaradenie

telefónne číslo

e-mail

vedúca školskej jedálne

0910 987 654

mailto:jedalen@sikovnebystre.sk


počet stravníkov z 

detí MŠ*

áno nie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

áno nie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Požadované 

finančné 

prostriedky

Spoluúčasť 

zriaďovateľa
Spolu

2000 0 2000

1400 400 1800

3400 400 3800

Urýchlenie výdaja jedla. 

Z poskytnutých finančných prostriedkov plánujeme zaobstarať 

zariadenie zdôvodnenie

konvektomat
Disponujeme len 1 kusom, ktorý je zastaraný a nezodpovedá potrebám 

školskej jedálne.

umývačka riadu

2010, v poriadku

chladnička

Účeľ poskytnutia dotácie

Aktuálna vybavenosť školskej jedálne (niektoré zariadenia + stručne popísať ich stav - vek, či je dostatočná kapacita pre potreby 

jedálne a pod.)

zariadenie

konvektomat

umývačka riadu

chladnička

stav

2005, zastaraný

2020, nová

digestor 2015, v poriadku

2013, v dobrom stave ale kapacitne nestačí

2015, kapacitne na hrane

Objem plánovaných finančných prostriedkov - kapitálové a bežné výdavky

nákup chladiaceho boxu 1x

nákup konvektomatu 1x

varný kotol

profesionálny robot

teplovzdušná rúra

ohrevný pult

Požadované kapitálové výdavky (nákup technologického a prevádzkového vybavenia, pri ktorom je cena jednej položky vrátane 

spoluúčasti vyššia ako 1700,-Eur s DPH)

Požadované bežné výdavky (nákup vybavenia, pri ktorom je cena jednej položky vrátane spoluúčasti výrobku nižšia alebo rovná 1700,-

Eur s DPH)

Rozpis rozpočtu 

Ekonomická klasifikácia Popis

Spolu kapitálové výdavky

Informácie o počtoch stravníkov jedálne (* vypĺňa len škola, ktorej súčasťou je aj MŠ)

2012, v poriadku

chladiaci box

teplovzdušná rúra

varný kotol

profesionálny robot

ohrevný pult

profesionálna škrabka na zemiaky

2019, nový

profesionálna škrabka na zemiaky

digestor

príslušenstvo k varnému kotlu

zásobník na taniere

Cieľ poskytnutia finančných prostriedkov Zlepšenie vybavenia školskej jedálne

počet stravníkov zo žiakov ZŠ

147

počet stravníkov zo 

žiakov SŠ

počet stravníkov 

zo zamestnancov 

školy

celkový počet stravníkov (vrátane 

iných fyzických osôb)

19123

chladiaci box

713004

713004

Rozpis rozpočtu 

Súčasná chladnička kapacitne nepostačuje.

Chladiaci box nám umožní lepšie a efektívnejšie zásobovanie. 

Pomôže nám optimalizovať kapacitu kotla. 



Požadované 

finančné 

prostriedky

Spoluúčasť Spolu

600 0 600

633006 600 200 800

633006 400 400 800

1600 600 2200

V dňa 29.1.2021

nákup príslušenstva na varný kotol

zásobník na taniere 2x

☒(žiadateľ – doplní sa titul, meno a priezvisko)  súhlasím so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých 

údajov. Zároveň odoslaním žiadosti potvrdzujem pravdivosť, presnosť a úplnosť údajov, ktoré som v žiadosti uviedol a 

skutočnosť, že zriadovateľ je oboznámený a súhlasí so zaslaním žiadosti.

Ekonomická klasifikácia Popis

633004 nákup chladničky 1x

Rýchlom Bystrom Vyplnil:  Anastázia Rýchla

Súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov a ich potvrdenie.

Spolu bežné výdavky

Požadované finančné prostriedku na RP spolu (max 5000,-Eur) 5000


