
ZÁPISNÝ LÍSTOK 

na stravovanie 

 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v ŠJ pri  MŠ  Važecká 18  v Prešove 

Na školský rok :   2018/2019                      odo dňa: ................................................................. 

Meno a priezvisko dieťaťa: ..................................................................................................... 

Adresa trvalého pobytu alebo miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na 

adrese trvalého pobytu: ................................................................................................................ 

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

Číslo telefónu: ............................. 

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

Číslo telefónu: ............................. 

Číslo účtu, na ktorý bude vrátený prípadný preplatok:.............................................................. 

Spôsob úhrady:  

Platba za stravné sa uhrádza mesačne do 10.dňa v mesiaci  na účet ČSOB - IBAN:                      

SK10 7500 0000 0040 0842 1270,  variabilný symbol – číslo triedy (1-9), v správe pre 

prijímateľa uviesť meno dieťaťa 

      * trvalým príkazom so zálohovou platbou vo výške 26-€ mesačne                      

      * vkladom na účet                    

      * poštovou poukážkou (len v prípade, ak zákonný zástupca nemá inú možnosť)             

 

Denný poplatok za objednané jedlo vo výške príslušného finančného pásma : 

Spolu         :  1,29 € 

Desiata - 0,28 €, Obed - 0,68 €, Olovrant - 0,23 €, Réžia - 0,10 € 

 

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni určuje zriaďovateľ 

všeobecne záväzným nariadením . 

Odhlásiť, respektíve prihlásiť dieťa na stravu je možné do 14,00 hod. deň vopred na 

číslo 0911 697296 (po 14.00 hod. len SMS správou). Za  včas neodhlásenú stravu sa 

finančná ani vecná náhrada neposkytuje.  
Dieťa z rodiny s  rizikom sociálneho vylúčenia (hmotná núdza) má nárok na stravu za znížený 

poplatok iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu. Zákonný zástupca dieťaťa je 

povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese dieťa zo stravy včas 

odhlásiť, alebo uhradiť  plnú úhradu za jedlo.  

 
Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému – MŠ Važecká 18, 080 05 Prešov 

so spracovaním osobných údajov žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, v informačnom systéme Stravovanie,  

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

zák. zástupcu dieťaťa, telefónne číslo zák. zástupcu, číslo účtu. Som si vedomý, že tento súhlas môžem kedykoľvek  

odvolať.                                                      

 

 

V Prešove dňa: ............................                        ..................................................                

                                                                                podpis zákonného zástupcu 


