
Základná škola, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava 

PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

Školský rok : 2021/2022 od dňa: 01.09.2021 

Názov zariadenia: Školská jedáleň pri Základnej škole, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava 

 

Meno a priezvisko stravníka: ................................................................................................................... 

Meno a priezvisko zák. zástupcu: ..................................................................... Tel.č.............................. 

 

Email zák. zástupcu : ................................................................................................................................ 

 

Spôsob úhrady (správne zakrúžkujte) : 

1. bankovým prevodom na u. č. SK9102000000001645947853   (uvádzať aj meno žiaka + V.S.:) 

2. poštovou poukážkou 

3. platba v hotovosti sa nevykonáva 

 

Denný poplatok - stravné         

Stravníci ZŠ: Obed 1.stupeň: 1,21€ na deň + 13 € Réžia na mesiac     

                      Obed 2.stupeň: 1,30€ na deň + 13 € Réžia na mesiac 

 

Všeobecné pokyny         

1.prihlásiť sa na stravu je možné do 7.30 hod. vopred telefonicky. Za neodobratú a včas neodhlásenú 

stravu sa finančná náhrada neposkytuje. Stravník bude prihlásený na stravu až po odovzdaní 

prihlášky spolu s dokladom o zaplatení.  

2.V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu (bod 1) odobrať do jednorazových nádob 

v čase od 11.30 hod. do 12.00. hod., pričom školská jedáleň nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť 

stravy konzumovanej mimo stravovacích priestorov ŠJ. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na 

výchovno-vzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť (bod 1).  

3. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.  

4. Evidencia odberu stravy je na základe čipu/karty. Stravník je povinný zakúpiť si čip/kartu v ŠJ pri ZŠ. 

Cena čipu/karty je 2,10 €;                            číslo telefónu (školská jedáleň): 02/43423715 

                                                                                             e-mail:sjzs.vrutocka@gmail.com 

 

Prehlásenie         

        Týmto dávam svoj súhlas podľa §11 zákona č. 122/2013 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 

§17 ods. 1 písm. h) zákona č. 122/2013 Z. z. zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby po uplynutí 

stanovenej doby. Podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. 

 

 

V Bratislave, dňa .................................   ........................................................................ 

        Podpis zákonného zástupcu 

mailto:sjzs.vrutocka@gmail.com

