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Zápisný lístok  stravníka - študenta pre bežné stravovanie  

v súlade s § 9 ods.  1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania 

 

Meno a priezvisko stravníka/študenta:....................................................................trieda/ročník.......................................  

Od _______________________________do SKONČENIA dochádzky na GMH / prípadne ODHLÁŠKY  

Adresa bydliska: .................................................................................................................................................................... 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:................................................................................................................................ 

Tel. kontakt:.......................................................Číslo bankového účtu vo formáte IBAN (v prípade vrátenia preplatkov): 

 

IBAN .................................................................................................................................................................................... 

Spôsob úhrady stravných poplatkov:  

* poštová poukážka  * trvalý príkaz  * internetbanking  * vklad  

na účet  č. SK46 0200 0000 0000 3823 9332 + Variabilný symbol: jedinečné číslo pridelené každému 

študentovi. Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa. 

 

Zákonný zástupca stravníka svojím podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky organizácie 

režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie v sume 2,45 €/obed 

(mesačný preddavok 49,00 €). 
 

✓ Platbu za stravovanie zákonný zástupca stravníka uhradí mesačne vopred, najneskôr do 10. dňa.  

V  prípade neprítomnosti študenta na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia,  je  povinnosťou 

zákonného  zástupcu odhlásiť stravníka zo stravy v určenom čase deň vopred do 14:00, ráno najneskôr do 6:30, telefonicky 

04/5392069, 0911 205 648, mobilná  a webová aplikácia EDU PAGE www.zsdilong.sk alebo osobne.  

✓ Za včas nezaplatenú stravu ani po upomienke, sa stravník zo stravy automaticky odhlasuje a zablokuje sa mu 

karta/čip.  

 

Súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov: 

 

Svojím podpisom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so spracúvaním 

osobných údajov študenta, ktorého som zákonným zástupcom, prevádzkovateľovi ŠJ pri ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, 

Hviezdoslavova 823/7, 028 01 Trstená, v informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: 

číslo účtu zákonného zástupcu študenta, po dobu prijatia do zariadenia školského stravovania. Som  si vedomý/á, že tento 

súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred 

jeho odvolaním. 

 

 

 

V ..................................dňa...............................                    ....................................................................... 

       Podpis zákonného zástupcu študenta 

 

Poznámka: 

Rozsah spracúvaných osobných údajov pre potreby dokumentácie v zariadení školského stravovania je  v súlade s §11 ods. 6 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  
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Výška mesačného príspevku na stravu- Príloha k zápisnému lístku stravníka študent/dospelý stravník 
 

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie: 

Príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené Vnútorným predpisom 

riaditeľa školy číslo 2/2022 s účinnosťou od 1.1.2023 

 

 

Veková skupina 

stravníkov 

O
b

ed
 (

E
u
r)

 

Nákup 

potravín 

(Eur) 

Čiastočné 

režijné 

náklady 

(Eur) 

Stravný 

lístok 

celkom 

(Eur) 

Dotácia na 

stravu 
/(Eur) 

Úhrada 

stravníka 

Eur/deň 

Mesačný 

poplatok/ 

preddavok 

Eur 

stravník  SŠ 1,90 1,90 0,55 2,45 - 2,45 49,00 

stravník  

dospelý  
2,20 2,20 1,85 4,05 - 4,05 81,00 

 

✓ Mesačný poplatok na  úhradu podľa vekovej skupiny stravníkov.  

      Zákonný zástupca  študenta uhrádza príspevok na stravovanie mesačne vopred,  najneskôr do 10. dňa v mesiaci na účet 

školskej jedálne číslo SK46 0200 0000 0000 3823 9332 + VS.  
✓ V prípade neprítomnosti študenta na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia,  je  povinnosťou 

študenta alebo zákonného  zástupcu odhlásiť stravníka zo stravy v určenom čase deň vopred do 14:00, ráno najneskôr do 

6:30, telefonicky 04/5392069, 0911 205 648, mobilná  a webová aplikácia EDU PAGE www.zsdilong.sk alebo osobne.  

✓ Študent si pri prevzatí prihlášky na stravovanie zakúpi čip za 2 €, ktorý je platný počas celej školskej dochádzky. 

✓ Pri zabudnutí čipu je stravník povinný prísť do kancelárie ŠJ, kde sa zistí, či už bol obed na kartu vydaný. Ak nie, dostane 

stravník náhradný lístok na jeden deň. 

✓ Pri strate karty-čipu je potrebné stratu nahlásiť v kancelárii ŠJ, kde sa čip zablokuje a stravník, ak sa chce ďalej stravovať, 

musí si zakúpiť nový čip. 

✓ Za včas nezaplatenú stravu ani po upomienke, sa stravník zo stravy automaticky odhlasuje a zablokuje sa mu čip.  

 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.  
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