
 
PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

 
Záväzne prihlasujem (svoje dieťa/žiaka) na stravovanie v školskej jedálni: Štvrť SNP 1596, 914 51  Trenčianske Teplice ako 
súčasť Základnej školy Andreja Bagara, Štvrť SNP 159/6, Trenčianske Teplice a potvrdzujem, že som poučený o stravovacom 
poriadku školskej jedálne, ktorý je zverejnený na: https://zstt.edupage.org alebo na: https://www.eskoly.sk/snp6/nastenka). 
Na školský rok 2022/2023 odo dňa:   ....................................... 

Meno a priezvisko stravníka, žiaka: ...................................................................................... trieda:.......... 

Bydlisko stravníka, žiaka: ................................................................................................................. 

Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):......................................................................... 

č. t................................................................... E-mail: ............................................................................ 

Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu): ............................................................................ 

č. t................................................................... E-mail: ............................................................................ 

Spôsob úhrady:  Na základe úhrady sa strava prihlási na nasledujúci mesiac. 

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa v mesiaci na účet (IBAN): SK24 0200 0000 0016 4351 7657. 

*/trvalým príkazom č.ú./ IBAN  :  __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __      __ __ __ __                                      

*/vklad na účet 

*/poštová poukážka (len v prípade ak niekto nemá účet) 

Žiadam správne vyplniť číslo účtu/ IBAN, kam sa vám budú vracať preplatky na stravu a prípadnú zmenu účtu počas 

školského roka písomne oznámiť. Strava sa prihlasuje na základe úhrady stravného.                

    Mesačný poplatok ( t.j. 20 dní) za odobraté jedlo na nákup potravín (I.st.1,21 €, II.st.1,30 €) + réžia (0,10 €/1 deň)

Stravníci ZŠ:                                        

: 

*/Obed I. st. + réžia : 26,20 €        */Obed II. st. :  28,00 €          */Obed HN, ŽM (1,30 € dotované štátom) ,  réžia: 2,00 €      
Výšku stravného a ostaných poplatkov určuje zriaďovateľ a škola  – prípadná zmena bude zverejnená na škole a na stránke 

školskej jedálne. 

Odhlásiť, respektíve prihlásiť stravu je možné do 14.00 hod. deň vopred (neplatí cez víkendy, sviatky,  prázdniny atď.) na  

 č.t. 0902 520 316, osobne v kancelárii vedúcej ŠJ, na e-mail: miroslava.chabadova@ttzs.sk alebo cez internetovú školskú stránku 

www.eskoly.sk/snp6. Hromadné odhlášky (t.j. výlety, exkurzie, škola v prírode a pod.) – minimálne 3 dni vopred. 

Zákonný zástupca žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe a odchode zo školy (sťahovanie,...) (Zákon č. 245/2008 Z. 
z. § 140 a 141)  
Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe – HCCP) 
nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná 
náhrada neposkytuje. Odobratie stravy do obedára/jednorázového obalu je možný v prvý deň choroby - ostatné dni je zákonný 
zástupca žiaka povinný stravu odhlásiť.  
- výdaj obedov žiakov a zamestnancov je od 12,00 hod. do 13,45 hod.  
- výdaj do obedára (príp.jednorázového obalu) po nahlásení od 11,15 hod. do 11,45 hod. 
 

„Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa. 

*/nehodiace sa prečiarknite                          
V Trenčianskych Tepliciach 

Dátum: ..........................                                                ....................................................                                      

                                                                                      podpis zákonného zástupcu žiaka 
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