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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 bude jednotná za každý mesiac a uhrádza sa mesačne v danom 

mesiaci do 20.dňa - trvalým príkazom, poštovou poukážkou alebo bezhotovostným 

prevodom - internetbanking na č. účtu 20238382/0200 VUB banka, IBAN - 

SK1802000000000020238382.  

Prosím, uveďte IBAN................................................................................................, 

kam Vám pošleme po vyúčtovaní - v mesiaci január a júl preplatok. 

 

Výška príspevku na stravovanie v ŠJ:  

Deti MŠ: 1,45 € + réžia 3 € - mesačný poplatok za režijné náklady = réžia, 

predškoláci – Dotácia na podporu výchovy vo výške 1,20€+ réžia 3 €/ mesiac 

uhrádza zákonný zástupca formou jednorazového preddavku vo výške 20€ do 20.9. 

príslušného školského roku 

Žiaci ZŠ: obed 1,15 € – Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa v zmysle novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

    + réžia 2 €/ mesiac uhrádza zákonný zástupca formou jednorazového 

preddavku vo výške 20€ do 20.9. príslušného školského roku, 

    desiata: 0,49 + réžia 2 €/ mesiac. 

Dospelí: 2,82 €  (1,33 €  strava + 1,49€  réžia/deň) 

 

Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné deň vopred do 14.h, 

v pondelok a po sviatkoch je možné odhlásiť v daný deň do 7,00h. Odobrať 

stravu do čistého obedára - do 14.h je možné počas 1.dňa choroby žiaka, príp. včas 

neodhlásený obed. 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. 046/5457142 

 

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