
Zápisný lístok 

n a   s t r a v o v a n i e 
 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania: 

                                             v  ZŠ  Dudova 2, 851 02 Bratislava  

                                               

 

Meno a priezvisko dieťaťa / žiaka:    .......................................................................................... 

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

Bydlisko žiaka:                                   .......................................................................................... 

 

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

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

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

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

 
Spôsob úhrady stravného: Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 25. dňa v mesiaci formou : 

* trvalý príkaz  * internetbanking   * vklad na účet   * poštová poukážka (nehodiace sa vyčiarknite) 

 

Číslo účtu, z ktorého sa realizuje platba za stravu:  ............................................................................. 

 
Pri platbe poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení odovzdať do ŠJ vždy do posledného 

dňa v starom mesiaci, aby bolo možné stravu poskytnúť od prvého dňa v novom mesiaci. V prípade 

neskorého odovzdania ústrižku bude stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho dňa po dni, kedy 

bol ústrižok odovzdaný do ŠJ. Takto vzniknutý preplatok bude odrátaný pri platbe v nasledujúcom 

mesiaci. Bez stravného lístka sa strava neposkytuje. 
 

Poplatky za jeden obed :                                 I. stupeň           II. stupeň                                                                   

Žiaci ZŠ:                                                                1,21 €                   1,29 €                                                                       

Iné fyzické osoby (napr. dôchodcovia a iné) :                       2,61 € 
 

Prihlásiť na stravu, alebo odhlásiť žiaka zo stravy je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr však do 

14.00 hod. predchádzajúceho dňa. 

Len v prípade ochorenia je možné odhlásiť stravu v daný deň do 7,30 hod. a dodatočne priniesť 

stravné lístky. 
V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod. 

  

Možnosti odhlasovania zo stravy: osobne: vhodením lístka za daný obed (deň vopred),  

telefonicky na tel. č. :  +421 63 825 198, alebo mailom: pokorna@zsdudova.sk.  Následne 

vhodiť príslušný stravný lístok/lístky do schránky pred jedálňou - na stravnom lístku 

prosíme napísať meno a triedu žiaka.  
 

Žiak/dieťa z rodiny s  rizikom sociálneho vylúčenia /hmotná núdza/ má nárok na stravu za znížený 

poplatok iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania. Preto je zákonný zástupca žiaka/dieťaťa povinný 

v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovacom procese dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť  

plnú úhradu za jedlo.  
 

Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému ZŠ Dudova 2, Bratislava 

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 žiaka, telefónne číslo zák. zástupcu, číslo účtu. 

Súhlas trvá počas obdobia plnenia povinnej školskej dochádzky. Som si vedomý, že tento súhlas môžem 

kedykoľvek odvolať. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa :  .................................                                      ..................................................... 

     podpis zákonného zástupcu 

mailto:pokorna@zsdudova.sk

