
Prihláška na stravovanie 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v zariadení školského stravovania v MŠ, 

Konopná ul.8, Levice, na školský rok 2021/2022 odo dňa: ..................................................... 

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

Meno zákonného zástupcu: ................................................................... 

Telefónne číslo: ........................................................................................ 

IBAN : (číslo účtu na vrátenie preplatku) : ................................................................................. 

Adresa trvalého pobytu (vypísať celú): ..................................................................................... 

Spôsob úhrady stravného:  

✓ Poštová poukážka 

✓ Trvalý príkaz 

✓ Internetbanking 

Beriem na vedomie, že stravné sa uhrádza MESAČNE vopred vždy do 21. dňa 

predošlého mesiaca  ........................................... ( podpis) 

Termín úhrady stravného dôsledne dodržiavať!!! 

Denný poplatok: 1,54 €  

✓ desiata: 0,38 € 

      obed: 0,90 € 

 

✓ olovrant: 0,26 €  

Náhlasiť a na prihláške zakrúžkovať: čiastočné stravovanie (desiata a obed) a ďalej 

nahlásiť: nárok na DHN a všetky zmeny týkajúce sa stravovania. 

Všetky požiadavky na výnimky v stravovaní, budú akceptovateľné len lekárskym 

potvrdením, ktoré je v danom školskom roku aktualizované a predložené vedúcej ŠJ. 

Poprípade, keď dieťa trpí chorobami ako celiakia, cukrovka, laktózová intolerancia, 

potravinové alergie a iné, v týchto prípadoch je  rodič povinný zaobstarať stravu dieťaťu sám. 

Prihlásiť na stravu, alebo odhlásiť dieťa zo stravy je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr 

však do14.00 hod. deň vopred. S výnimkou pondelka kedy je možné dieťa odhlásiť do 7.30 

hod. Možnosti odhlasovania zo stravy: telefonicky na tel.č.036/6222121, do zošita na 

vyhlasovanie, e-mailom  na jedalen.konopna@centrum.sk, a formou SMS  správy na tel. č. 

0908 419 860 a to vo forme: meno dieťaťa, číslo triedy a počet dní neprítomnosti. 

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady 

správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. 

V prvý deň  choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.00h do 

11.15h.Túto skutočnosť rodič vopred oznámi vedúcej ŠJ najneskôr však do 10.00h. 

Za neodobratú alebo 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 vyučovacieho procesu. Preto je zákonný zástupca 

dieťaťa  povinnný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovacom procese dieťa zo stravy 

včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú náhradu za jedlo. Za odhlasovanie v plnom rozsahu 

zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa. 

Týmto dávam podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov svoj súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným 

zástupcom, v informačnom systéme „Stravovanie“ pre účel poskytnutia stravovania 

v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska, meno a priezvisko zákonného 

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

odvolať. 

Dňa: .................................     Podpis: ............................. 

OTOČIŤ !    



                                          P R E H L Á S E N I E 

 

 
     Svojím podpisom potvrdzujem, že ako zákonný zástupca dieťaťa som si 

„Prihlášku na stravovanie“ dôkladne preštudoval a beriem na vedomie dané skutočnosti. 

Rodičov upozorňujem na formy vyhlasovania zo stravy a žiadam aby deti 

nevyhlasovali učiteľkám, ktorým len oznamujete, prípadnú neprítomnosť dieťaťa  

v škôlke. Za odhlasovanie je v plnom rozsahu zodpovedný rodič !  

Zmeniť stravovanie dieťaťa z poldennej na celodennú alebo opačne je možné  

len od 1. dňa v mesiaci. 

 

 

Podpis:........................................... 


