
PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE - Zápisný lístok 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania na: 

Školský rok: 2021/2022                                     od dňa: 03.09.2021 

Názov zariadenia: Základná škola s materskou školou Šoporňa, č. 133, 92552 Šoporňa 

Meno a priezvisko stravníka: -------------------------------------------------------- 

Adresa                                      :  --------------------------------------------------------- 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu : ------------------------------------------- 

Číslo  telefónu                         : ---------------------------------------------------------- 

Email                                         : ---------------------------------------------------------   

Spôsob úhrady (správne zakrúžkujte) :  

 1. bankovým prevodom na u. č. SK1602000000001785892655 (uvádzať aj meno žiaka)  

 2. poštovou poukážkou 

   

Denný poplatok - stravné 

Doplatok a čiastočná úhrada 

režijných nákladov Ukazovateľ  

Finančný limit na nákup potravín -                                

3. finančné pásmo  Strava 

spolu 

 

Dotácia 

 

Doplatok  

Desiata  Obed  Olovrant  Réžia 

MŠ denná (stravník - dieťa MŠ - 

predškolák)  
0,38 0,90 0,26 0 1,54 1,16* 0,04** 0,38 

      

Základná škola s materskou 

školou  

-  1,21 -  0,30 1,51 1,30 0,21 
- stravník – žiak prvého stupňa  

ZŠ  

Základná škola s materskou 

školou - stravník – žiak druhého 

stupňa ZŠ  

-  1,30 -  0,30 1,60 1,30 0,30 

     

 

 

____________________ 

* Obed + olovrant 

** Časť dotácie určenej na vybavenie ŠJ 



Všeobecné pokyny 

 
Príspevok na úhradu nákladov uhrádza stravník, alebo jeho zákonný zástupca do 30-teho dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca vopred na nasledujúci mesiac, a to bezhotovostným prevodom alebo šekovou poukážkou 

na účet Základnej školy s materskou školou č. SK16 0200 0000 0017 8589 2655.  

 

 Odhlásiť, resp. prihlásiť sa na stravu je možné deň vopred, prípadne do 07:30 daného dňa:  
- telefonicky :  0911805585 
- emailom :  skolskajedalen@zssoporna.sk 

           

Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,20 eura za každý deň, v 
ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu.  

          
Svojim podpisom potvrdzujem  a beriem  na vedomie plnú úhradu stravy  podľa  finančného  pásma 

stravovacieho  zariadenia v prípade  včasného   neodhlásenia   stravníka   zo stravy  alebo neodobratia  stravy.   

 

 

 V Šoporni , dňa : ________________                                              ____________________________ 

                                                                                                                     Podpis zákonného zástupcu 

 

Prehlásenie 

        Súčasne svojim podpisom udeľujem  súhlas podľa §11 zákona č. 18/2018 Z z. o ochrane osobných  údajov 
v znení  neskorších predpisov  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 spolupráci. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu   a počas  doby  nevyhnutnej    na 
archiváciu   (3roky).    Podľa  § 19 ods.2 písm. c.)  citovaného zákona je možné súhlas kedykoľvek  písomne odvolať. 

 

 
 V Šoporni,  dňa:  ___________________            _______________
               
                                                                                                                  Podpis  zákonného zástupcu 

 

 

 

 


