
Záväzná prihláška 
na stravovanie v Školskej jedálni pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava 

 

 

Na školský rok:  ...............................  od: .................................. 
  

 

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

Bydlisko        .............................................................................. 

Ročník       .............................................................................. 

 

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

č.tel: ................................................. e-mail: ......................................................................................... 

 

Platba za stravné sa uhrádza mesačne do 15. dňa v mesiaci 

Spôsob úhrady:  bankovým prevodom   č. účtu v tvare IBAN:  SK10 8180 0000 0070 0049 7661 

Do poznámky je potrebné uviesť meno, priezvisko žiaka a ročník z dôvodu identifikácie platby. 

 

 

Denný poplatok na nákup potravín za odobraté jedlo (zakrúžkujte) 

 

a) 1.stupeň /1. - 4.ročník/ žiaci ubytovaní v školskom internáte - R, D, O, Ol, V  3,92 € / deň 

b) 1.stupeň /1. - 4.ročník/  BA - D, O, Ol       2,43 € / deň 

c) 2.stupeň /5. – 8.ročník/ žiaci ubytovaní v školskom internáte - R, D, O, Ol, V  4,23 € / deň 

d) 2.stupeň /5. – 8.ročník/ BA - D, O, Ol       2,61 € / deň 

 

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. 

v predchádzajúci deň online na  https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/prihlaseni  

č. jedálne: 90448 

 

 

 

https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/prihlaseni


Zákonný zástupca žiaka zo stravy odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas 

neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. V prípade, že žiak nebude mať 

preukázateľne uhradenú stravu do prvého dňa nasledujúceho mesiaca strava mu nebude do vyrovnania 

pohľadávky poskytnutá. 

 

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava zapožičia stravníkovi čip na 

stravu v Školskej jedálni pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej. Po ukončení štúdia na škole, je 

stravník povinný tento čip odovzdať u vedúcej školskej jedálne. Pri nevrátení čipu bude stravníkovi 

účtovaný poplatok za čip v hodnote 5,00 € (slovom päť EUR). 

Pri strate alebo poškodení čipu, je stravník povinný u vedúcej školskej jedálne zakúpiť si nový čip 

v hodnote 5,00 € (slovom päť EUR). 

 

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa  

Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi školskej jedálne vrátane  informačného 

systému – Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava 

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, adresa 

bydliska a meno, priezvisko, telefonický  kontakt, e-mail a číslo účtu zákonného zástupcu  žiaka. Som  

si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. 

Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky 

organizácie režimu a podmienky stravovania. 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, ...............................               ....................................................... 

podpis zákonného zástupcu žiaka 


