
Základná škola, Ul. Dr.  Janského č. 2, 965 01 Žiar nad Hronom -  Školská jedáleň 

 

PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE  

 

 

Záväzne prihlasujem na stravovanie ............................................................................................ 

(uveďte meno a priezvisko stravníka) 

 

Rok narodenia: .........................  

Bydlisko, PSČ............................................................................................................................... 

 

Zároveň prehlasujem, že som oboznámený s hlavnými bodmi prevádzky ŠJ: 

- obed je možné odobrať len prostredníctvom čipového kľúča, bez čipového kľúča bude 

obed vydaný po 13,45 hod. so súhlasom vedúcej ŠJ, resp. pokladníčky 

- čipový kľúč si stravník zakúpi v kancelárii ŠJ, pri strate si musí zakúpiť nový 

- na obed je nárok až po úplnej a včasnej úhrade vopred (bezhotovostne do 20. dňa 

v mesiaci, hotovostne predposledných 5 dní v mesiaci, okrem posledného, vždy na 

nasledujúci mesiac) 

- posledný a prvý deň v mesiaci sa úhrady neprijímajú z dôvodu zápisu platieb do 

čipového systému 

- odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu (ak je predplatená) je 

možné najneskôr deň vopred a to: 
- osobne v kancelárii ŠJ  

- záznamom na odhlasovacom termináli v jedálni 

- zápisom do evidencie odhlásení (zošit pred kanceláriou ŠJ) 

- mailom (sjzsjan@gmail.com) - odhlásenie musí byť odoslané deň vopred 

Telefonické odhlásenie ráno do 7,00 hod. je možné len vo 

výnimočných prípadoch, bez záruky odhlásenia. 

O 7,00 hod. je čipový systém zablokovaný a nie je možné v ňom vykonať odhlásenie!!! 

Neodhlásený, prípadne neskoro odhlasovaný obed si stravník môže prevziať do obedára. Za 

neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

 

Preplatok na stravnom žiadam vrátiť na účet číslo.......................................................................  

(vyplňte v prípade uhrádzania bezhotovostne) 

 

Povinnosťou stravníka je nahlásiť akékoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške.  

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

V zmysle § 37 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov 

(GDPR),  dávam svojím podpisom súhlas Základnej škole, Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar 

nad Hronom so spracúvaním osobných údajov mojich a môjho dieťaťa, uvedených 

v tejto prihláške,  pre účely evidencie stravníkov a platieb stravného v ŠJ: meno, 

priezvisko, adresa, rok narodenia, kontakt telefón – mail, číslo účtu.  

 

Dátum: ..................................  

Svojim podpisom zároveň súhlasím s podmienkami platenia, prihlasovania a odhlasovania. 

 

....................................................................................................................................................... 

Zákonný zástupca (resp. dospelý stravník) – uveďte meno a priezvisko, tel. kontakt a mail 

 

............................................ 

podpis zákonného zástupcu 

(resp. dospelého stravníka) 

 



Platobný príkaz ZŠS na úhradu stravného 
 

Číslo účtu - IBAN:  SK32 0200 0000 0016 3402 3153 
 

Suma: ..................................   Variabilný symbol: 0823 Konštantný symbol: 0308 

(1. stupeň= 21,60 €; 2. stupeň=23,20 €; študenti=23,80  €; dospelí cudzí   stravníci=47,20 €) 

Správa pre prijímateľa, poznámka: ........................................................................................ 

      /uveďte priezvisko a meno stravníka/ 

Bezhotovostné platby uhrádzať najneskôr do 20. v mesiaci, od augusta do mája!!! 


