
Zápisný lístok stravníka  
 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v ZŠS pri Cirkevnej spojenej škole, 

Dolný Kubín od školského roku 2021/2022 

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka:..................................................................trieda.................. 
Adresa bydliska: .......................................................................................................................... 

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

Tel. Kontakt: .............................................e-mail: ....................................................................... 

Číslo bankového účtu vo formáte IBAN: ..........................................................................................      
(z ktorého sa budú realizovať poplatky za stravovanie a na ktorý bude vrátený preplatok po ukončení školského roka) 

Poplatok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza mesačne vopred, najneskôr do 28. dňa v 

mesiaci, formou:  * internetbanking        * trvalý príkaz         * vklad na účet         * poštová poukážka                
(* nevhodné preškrtnúť) 

............................................................................................................................................................................. 
(tu odstrihnúť) 

Bankový účet ŠJ: VÚB Dolný Kubín, SK 38 0200 0000 0000 0823 2332 

Platbu je potrebné zrealizovať mesačne vopred do 28. dňa v mesiaci za každého stravníka osobitne s prideleným 

variabilným symbolom. 

Prihlasovanie a odhlasovanie stravníkov v ŠJ 

Prihlásiť a odhlásiť zo stravovania je potrebné najneskôr do 14:00 hod. v predchádzajúci pracovný deň. Vo 

výnimočných prípadoch do 7:00 ráno. 

V čase sprísnených opatrení nie je možné vydať obed do obedára. (Je umožnené stravníka odhlásiť 

z dôvodu nepredvídanej udalosti do 7.00 ráno v aktuálny deň.) 

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

Možnosti odhlasovania: 

- edupage  

- e-mailom na adrese: odhlasovanie@gmail.com 

- telefonicky na tel. č.: 0911234860 

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie: 

Skupina stravníkov Desiata Obed Olovrant 
Stravná jednotka 

- nákup potravín 

Príspevok 

na režijné 

náklady 

Stravný 

lístok 

celkom 

Doporučená 

mesačná platba 

Stravník MŠ      0,36 0,85 0,24 1,45 0,20 1,65    33,00 

Stravník ZŠ 

(1. - 4. ročník) 

0,49 

- 

- 

1,15 

- 

- 

0,49 

1,15 

0,05 

0,40 
0,54 

1,55 

10,80 desiata 

   31,00 obed 

Stravník ZŠ 

(5. - 9. ročník) 

0,49 

- 

- 

1,23 

- 

- 

0,49 

1,23 

0,05 

0,40 
0,54 

1,63 

10,80 desiata 

   32,60 obed 

Stravník Gymnázia 

(1.G – 4.G) 

0,49 

- 

- 

1,23 

- 

- 

0,49 

1,23 

0,05 

0,40 
0,54 

1,63 

10,80 desiata 

   32,60 obed 

Stravník Gymnázia 

(5.G – 8. G) 

0,49 

- 

- 

1,33 

- 

- 

0,49 

1,33 

0,05 

0,40 
0,54 

1,73 

10,80 desiata 

   34,60 obed 

 

Podrobnejšie informácie týkajúce sa školskej jedálne nájdete na stránke školy 

www.radlinskeho.sk v sekcii školskej jedálne.  

mailto:odhlasovanie@gmail.com
http://www.radlinskeho.sk/


Súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov 

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

spracovaním osobných údajov dieťaťa/žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, prevádzkovateľovi ŠJ pri 

Cirkevnej spojenej škole, Okružná 2062/25, Dolný Kubín, v informačnom systéme "Stravné", pre účel 

poskytnutia stravovania v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska a meno, priezvisko, telefonický 

a mailový kontakt a číslo účtu zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka. Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem 

kedykoľvek odvolať. 

Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky organizácie režimu 

stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie. 

 

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

..................................................................... 

Podpis zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka 


