
PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

 Podľa požiadaviek Nariadenia EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v školskej jedálni pri Strednej odbornej škole 

technickej Galanta – Műszaki Szakközépiskola Galanta, Esterházyovcov 712/10, 924 34 Galanta. 

Nižšie uvedené osobné údaje: 

Na školský rok ............................................... odo dňa........................................ 

Meno a priezvisko žiaka ........................................................ trieda............................................ 

Bydlisko žiaka............................................................................................................................................. 

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

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

Číslo telefónu................................................ 

Platba za stravné sa uhrádza na číslo účtu: SK06 8180 0000 0070 0049 5308, VS = mesiac/rok vždy do 

25-teho dňa v predchádzajúcom mesiaci, v ktorom sa bude žiak stravovať. Ak platba za stravu nebude 

na účte ŠJ do prvého dňa v mesiaci, vedúca ŠJ nie je povinná poskytnúť stravníkovi stravu. 

Spôsob úhrady podčiarknite:  poštovou poukážkou 

 cez internet banking 

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín 1,41 € a režijné náklady 0,10 €. 

Odhlásiť, resp. prihlásiť stravu je možné 24 hodín vopred, najneskôr však ráno do 8,00 hod. osobne 

u vedúcej ŠJ a na telefónnom čísle 031/7802492, klapka 21. 

V prvý deň neprítomnosti je možné vyzdvihnúť stravu v čase od 11,10 do 13,00 hod. 

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

Žiak v hmotnej núdzi na základe preukázaného dokladu má nárok na stravu iba ak sa zúčastní na 

vyučovaní. Preto je rodič povinný pri neúčasti na vyučovaní žiaka včas odhlásiť. 

Na účel evidencie a agendy platieb bezhotovostným prevodom za stravu a to v tvare: meno, priezvisko 

platcu a číslo bankového účtu. Súhlas je daný za účelom poskytovania stravy v zariadení školského 

stravovania, vytváranie databázy stravníkov a ďalšej spolupráce. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú 

na dosiahnutie účelu a po dobu nevyhnutnú na archiváciu (5 rokov). Tento súhlas možno kedykoľvek 

písomne odvolať. Prevádzkovateľ nebude sprístupňovať osobné údaje tretej osobe a likvidáciu 

osobných údajov vykoná na základe platného registratúrneho poriadku školy.  

             Súhlasím       Nesúhlasím 

 .......................................................................... 

 Podpis žiaka- -študenta od 16. rokov žiaka 

V    ..........................................                                               .......................................................................... 

  Podpis 1. zákonného zástupcu žiaka 

 .......................................................................... 

  Podpis 2. zákonného zástupcu žiaka 


