
Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany  
 

ZÁPISNÝ  LÍSTOK  STRAVNÍKA  ŠJ 
 
Zákonní zástupcovia žiaka/žiačky: 

Meno a priezvisko matky:  _________________________________________________________ 

Telefónne číslo:  _________________________________________________________________ 

Meno a priezvisko otca:  ___________________________________________________________ 

Telefónne číslo:  _________________________________________________________________ 

Číslo účtu v tvare IBAN na zaslanie preplatkov na konci šk. roka (uviesť č. ú. iba jedného zák. zástupcu): 

_______________________________________________________________________________ 
 

Záväzne prihlasujeme svoje dieťa na stravovanie v Školskej jedálni, Tribečská 1653/22, 

Topoľčany ako súčasti Základnej školy, Tribečská 1653/22, Topoľčany v šk. roku 2022/2023 

 odo dňa: _______________________  

 

Žiak bude odoberať:   OBED  -   áno / nie *    *nehodiace sa škrtnite, vybrané zakrúžkujte 

   DESIATU  -  áno / nie *  (od mesiaca október) 

 

Meno a priezvisko žiaka/žiačky - stravníka:  ___________________________________________ 

Trieda:  __________  

 

Platba za stravné a čiastočné režijné náklady: 
 

Stravník: 1. – 4. ročník:  

OBED:  1,21€/deň  

DESIATA:  0,52€/deň  

Režijné náklady:  4,00€/mesiac 

  

Stravník: 5. – 9. ročník:  

OBED  1,30€/deň 

DESIATA  0,56€/deň  

Režijné náklady:  4,00€/mesiac  
 

Spôsob úhrady: 
Číslo účtu ŠJ:  SK50 0200 0000 00163645 6753 
september 2022:  po záväznom prihlásení stravníka najneskôr do 09.09.2022 
október 2022 – jún  2022 : vždy mesiac vopred najneskôr do 25. dňa v mesiaci 

 Poštová poukážka 

 Internetbanking  (v poznámke pre prijímateľa vždy uviesť meno a priezvisko žiaka) 

 Trvalý príkaz 
 

Odhlasovanie zo stravy: 

 Pracovný deň - vopred do 14.00 hod. 

 Telefonicky:   +421/38 532 5002   - ústredňa   +421/918 626 787 (aj sms) 

 Použitím čipu v ŠJ 

 Cez web stránku školy:  http://www.zstribecskato.sk/stravovaci-system.html 

 Priamo u vedúcej ŠJ (pozn. iba vo výnimočných prípadoch) 
 

 
 

http://www.zstribecskato.sk/stravovaci-system.html


 
Nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň a to z dôvodu dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie  
/ Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP / 
V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať v  jednorazových obaloch  
v čase od 12.00 do 13:30 hod., pričom školská jedáleň nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť 
stravy konzumovanej mimo stravovacích priestorov v ŠJ. 
Ďalšie dni neprítomnosti žiaka / žiačky na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné 
dieťa zo stravovania včas odhlásiť. 
Na prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy sa používajú čipy. 
 
Žiaci  I .a II. stupňa musia nosiť na obedy a mliečnu desiatu čipy, ktoré si zakúpia  u vedúcej ŠJ za 
poplatok  4,00 €. Po zakúpení je čip majetkom stravníka bez možnosti vrátenia do ŠJ.  
 
Zákonní zástupcovia berú na vedomie: 

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

 Smernica o stravovaní v školskej jedálni sa nachádza na webstránke školy 
http://www.zstribecskato.sk/skolska-jedalen.html a v kancelárii vedúcej ŠJ ZŠ Tribečská 1653/22, 
Topoľčany. 

 Všetky vyššie uvedené podmienky organizácie režimu a podmienky stravovania. 
 
 
Vyhlásenia zákonných zástupcov: 
 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením GDPR a zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákonní zástupcovia sú si 
vedomí svojich práv, ktoré sú uvedené čl. 12 až čl. 23 nariadenia GDPR, ktoré upravujú, resp. 
konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. 
 
 

Zákonní zástupcovia svojim vlastnoručným podpisom vyhlasujú a potvrdzujú, že sa oboznámili so 
všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente, že sú im uvedené informácie 
zrozumiteľné a obsahu dokumentu porozumeli. 
 
 
 
Podpisy zákonných zástupcov: 
 
Matka:  ___________________________________________ 
 
Otec:  _____________________________________________ 
 
 
 

http://www.zstribecskato.sk/skolska-jedalen.html

