
Zápisný lístok stravníka  

Školský rok: 2021/2022         od dňa:   

Názov zariadenia:  Školská jedáleň, Opatovská cesta 101, 040 01 Košice  

Meno, priezvisko a rok narodenia stravníka_______________________________________________                               

Meno a priezvisko zák. zástupcu / telefónny kontakt:                                                       /                ________                                      

Trieda /stravníka-žiaka/:                                 e-mail zák. zástupcu:___________________________________                                                                                         

Spôsob úhrady:   

 bankovým prevodom na účet č. SK118 180 000000 7000 463 111 (do správy pre prijímateľa ,uvádzať 

meno a priezvisko /dieťaťa- žiaka/ za ktorého bola suma zaslaná)   

  

Denný poplatok – stravné  
  

Finančné 
pásma:  

 
Stravníci MŠ  

 Stravníci   

ZŠ 6-11  

Stravníci   

ZŠ 11-15  

Stravníci   

15-19 a Z  

Desiata  Obed  Olovrant  Spolu  Obed  Obed  Obed  

1. pásmo  0,34€  0,80€  0,23€  1,37€  1,08€  1,16€  1,26€  

2. pásmo  0,36€  0,85€  0,24€  1,45€  1,15€  1,23€  1,33€  

3. pásmo  0,38€  0,90€  0,26€  1,54€  1,21€  1,30€  1,41€  

  

Všeobecné pokyny  

Stravník bude prihlásený na stravu až po odovzdaní Zápisného lístka stravníka  vedúcej ŠJ osobne 

a bude podľa veku , zaradený do príslušného finančného pásma k úhrade stravného.  

Číslo telefónu (školská jedáleň): 0903 956 203   

Odhlásiť sa zo stravy je možné do 8:00 hod. vopred telefonicky, alebo SMS na tel. čísle 0903956203 u 

vedúcej školskej jedálne. Odhlásiť je možné sa aj písomne do zošita na odhlásenie stravy, ktorý je 

umiestnený v školskej jedálni. V prípade neodhlásenia stravy, rodič /zákonný zástupca/ je povinný 

uhradiť stravné vo výške hodnoty stravy podľa určeného finančného pásma. Za neodobratú a včas 

neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.   

 

Prehlásenie  

Týmto dávam svoj súhlas podľa §11 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoj 

súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov a údajov svojho dieťaťa za účelom poskytovania stravy 

v zariadení školského stravovania, vytvárania databázy stravníkov a k ďalšej spolupráce. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú 

na dosiahnutie účelu a počas doby nevyhnutnej na archiváciu (3roky). Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v zmysle ustanovenia 

§19 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby po uplynutí stanovenej doby. Podľa § 19 ods.2 

písm. c citovaného zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.  

V Košiciach dňa:..................        Podpis zákonného zástupcu.....................................                                                                                           


