
ZÁPISNÝ LÍSTOK 

stravníka 
 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského 

stravovania : ŠJ pri Hotelovej akadémií, 080 01 Prešov 

 

Školská jedáleň pri Hotelovej akadémií, Prešov od dňa.................na šk. rok 2022/2023 

Meno a priezvisko stravníka/žiaka:............................................................................................ 

Trieda:......................................................................................................................................... 

IBAN zákonného zástupcu......................................................................................................... 

 

 

I. Spôsob úhrady príspevku  na stravovanie: 

 

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza mesiac vopred, najneskôr 

do 25. dňa v mesiaci, na číslo účtu IBAN SK 19 8180 0000 0070 0051 8354 s uvedením: 

poznámka (meno stravníka, priezvisko, trieda), variabilný symbol (aktuálny dátum), kód 

banky (8180) formou: 

 

trvalého príkazu 

 

 

Cena stravného na jeden deň je 1,70€. Trvalý príkaz je potrebné zriadiť na sumu 37,40€. 

Trvalý príkaz sa zriaďuje od septembra do mája, kedy prebehne posledná platba za stravu. 

V septembri je potrebné zaplatiť dvakrát (za mesiac september a následne hneď október). 

Preplatky za stravné sa vracajú v júli na účet, ktorý ste uviedli vyššie (IBAN zákonného 

zástupcu). 

 

 

II. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravovania 

 

1. Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr 

do 10.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň. 

2. Odhlásiť zo stravy nie je možné v daný stravovací deň, a to z dôvodu 

dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie 

(napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) 

3. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu (bod 1) odobrať do 

jednorazových nádob v čase od 11.30 do 12.30 hod., pričom školská jedáleň 

nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo stravovacích 

priestorov ŠJ.  Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom 

procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť (bod 1). 

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

neposkytuje. 

5. Evidencia odberu stravy je na základe čipu. 

 

III. Forma prihlasovania na stravovanie:  

 

- on-line cez Edupage žiaka (všetci žiaci sa na obedy musia prihlasovať podľa  

vlastného uváženia, neprihlásený obed sa nezapočítava do počtu uvarených 

porcií) 

 

IV. Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému – ŠJ 

pri Hotelovej akadémií v Prešove, 080 01 Prešov  so spracovaním osobných údajov 



dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom, a to v informačnom systéme „Stravné“, 

pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno a priezvisko stravníka a IBAN 

zákonného zástupcu žiaka.  

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené 

podmienky organizácie režimu a podmienky stravovania. Zápisný list spolu 

s dokladom o zriadení trvalého príkazu je potrebné odovzdať vedúcej školskej jedálne.  

 

 

 

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

podpis  zákonného zástupcu dieťaťa 

 

 


