
                               ZÁPISNÝ LÍSTOK stravníka (žiaka) ŠJ 
                                          
                  Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v zariadení školského stravovania: 

       Školská jedáleň a vývarovňa ,Školská 257, 900 42 Dunajská Lužná 
 
Od dňa ................................ ( na šk. rok ...................................) 

 
Meno a priezvisko stravníka / žiaka : .......................................................................................... 
Trieda : ............................................. 
Bydlisko : ..................................................................................................................................... 
Meno a priezvisko matky ( zákonného zástupcu ) : .................................................................... 
Číslo telefónu : ............................................................................................................................ 
Meno a priezvisko otca ( zákonného zástupcu ) : ....................................................................... 
Číslo telefónu : ............................................................................................................................ 
 
Spôsob úhrady príspevku na stravovanie: 
 
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza mesiac vopred, najneskôr 
do 15. dňa v mesiaci, formou: 
 
trvalý príkaz              internetbanking              poštová poukážka 
Číslo účtu : SK97 0200 0000 0016 3281 6758  
VS : priradený kód       Účel platby : meno, priezvisko, trieda dieťaťa 
 
Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý bude 
vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení 
školského roka : 
 
..................................................................................................................................................... 
 
Príspevok na stravovanie žiaka v ŠJ: 
 Stravné sa hradí mesiac dopredu vždy do 15.dňa v mesiaci. V auguste september v septembri 
október atď. preplatky sú odhlásené mesačne. V šeku na október sú zohľadnené preplatky 
z minulého školského roka a septembra 
 
Stravník – žiak v ZŠ I. stupeň – obed  1,21 € 
                                                         réžia  0,30 € 
                                             spolu             1,51 € 
 
 
 
Stravník – žiak v ZŠ II. stupeň – obed  1,30 € 
                                                        réžia   0,30 € 
                                            spolu              1,60 € 
 
 
 



                                                    
                                                    
                                                    
Prihlásiť a odhlásiť sa zo stravovanie je možné do 8h ráno. V prípade ochorenia počas 
vyučovania je možné odobrať stravu za daný deň do obedára. Na základe uvedeného a podľa 
zákona č. 544/2010 Z. z. zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade 
neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa včas odhlásiť, inak hradí plnú výšku 
stravného,ktoré je uvedené pri jednotlivých kategóriách stravníkov . 
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 
Ak stravník úž nemá záujem o stravovanie v školskej jedálni, musí prísť vyplniť a podpísať 
odhlasovací lístok do kancelárie vedúcej ŠJ. 
Evidencia odberu stravy je na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si čip v kancelárii 
vedúcej ŠJ . Cena čipu je 3,50 €. 
POZOR! V deň nástupu na stravovanie musí mať stravník vyplnený prihlasovací lístok 
a uhradenú stravu v opačnom prípade mu strava nebude poskytnutá.  
V prípade neuhradenia stravného do termínu čip nie je aktívny a nie je možný odber stravy. 
V prípade zabudnutia čipu je preto potrebné zahlásiť odber u vedúcej ŠJ. 
 
Možnosti odhlasovania: 

- telefonicky na tel. čísle : 02/ 45 980 825 alebo 0911 352 444 iba sms 
- osobne v kancelárii ŠJ 
- emailom : skolskajedalen@zoznam.sk 
 

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa 
Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi ŠJ so spracovaním osobných údajov 
dieťaťa, ktorého so zákonným zástupcom, a to v informačnom systéme  ,, Stravné“, pre účel 
poskytnutia stravovania v rozsahu : meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska a meno , 
priezvisko, telefonický kontakt a číslo účtu zákonného zástupcu žiaka. Som si vedomý/á, že 
tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. 
Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky 
organizácie režimu a podmienky stravovania. 
 
 
 
 
V.................................................... dňa................................ 
                                                                                     podpis zákonného zástupcu dieťaťa 

mailto:skolskajedalen@zoznam.sk

