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Prihláška na stravovanie 
 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v školskej jedálni: 

Na školský rok ...................... odo dňa:..................................................... 

 

Meno a priezvisko dieťaťa/ žiaka............................................................... 

Bydlisko dieťaťa/žiaka............................................................................... 

Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu)....................................... 

č.tel.........................................mail............................................................. 

Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu)........................................... 

č.tel........................................ mail.............................................................. 

Spôsob úhrady:............................................................................................ 

Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred. 

Stravné je možné uhrádzať trvalým príkazom, poštovou poukážkou a 

bezhotovostným prevodom - internetbanking na č. účtu, 

IBAN – SK508180 0000 0070 0051 6826, Štátna pokladnica 

 

Výška príspevku na stravovanie v ŠJ:  

 

Obedy: 1,15€ ; fixná suma: 24€/mesiac 

Obdobie: september – máj , JÚN – vyúčtovanie (neplatí sa) 

 

Odhlásiť stravu je možné deň vopred alebo v daný deň do 8,00h cez 

internetovú stránku školy, osobne v kancelárií alebo telefonicky. Obedy sa 

vydávajú v čase od 12,00 - 14,00h. Každý žiak musí na obed so sebou 

nosiť čipovú kartu. V prípade, že žiak čipovú kartu zabudne, musí to 

oznámiť a dostane potvrdenie, ktorým sa preukáže v ŠJ (bez potvrdenia 

mu obed vydaný nebude). 

Zákonný zástupca dáva súhlas na spracovanie osobných údajov žiaka a 

jeho zákonných zástupcov pre potreby školy v zmysle zákona č.122/2015 

Z. Z. O ochrane osobných údajov a § 11 ods.7 zákona 245/2008 Z.z. 

školského zákona. 

Tel. č. školskej jedálne  tel. č. 054/732 23 25 

 

Dátum:................................  ............................................... 
       podpis zákonného zástupcu  
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