
Školská jedáleň, Adyho ul. 4, 943 01 Štúrovo 

 
ZÁPISNÝ LÍSTOK NA STRAVU – DÔCHODCOVIA NA ŠKOLSKÝ 

ROK 2022/2023 
 
Zápisný lístok sa vydáva v zmysle § 9 ods.1 písm. e) vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o 
zariadení školského stravovania. 

 

Meno a priezvisko : 

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

Bydlisko : 

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

č. tel. :  .................................................................................................................  

emailová adresa : .....................................................................................……… 

Osoba poverená nosením obedov : ..................................................................... 

tel. číslo na osobu poverenú nosením obedov : .................................................. 

 

ZÁVÄZNE sa prihlasujem na stravovanie v školskej jedálni  

odo dňa: ....................................................(stravovanie začína 6.9.2022). 

Odovzdaním zápisného lístka je stravník od uvedeného dátumu automaticky prihlásený na 

stravu na dobu neurčitú, to znamená, že obedy má automaticky objednané až do odhlásenia. 

V prípade, že si to rozmyslíte a nebudete od septembra  odoberať stravu, je potrebné sa hneď 

od prvého dňa telefonicky alebo osobne odhlásiť, inak budete musieť uhradiť prihlásenú 

stravu  aj napriek  tomu, že nebola odoberaná. 

 

Platba za stravné sa uhrádza MESAČNE VOPRED a to poštovou poukážkou  

alebo bankovým prevodom na základe vystavenej poštovej poukážky         

  

Platba v hotovosti sa nevykonáva 

 

Dátum :  ........................................                              

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

                                                                                     podpis stravníka        
 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som si prečítal(a) pokyny pre stravníkov a že sa 

budem nimi riadiť. 

 

 Zápisný lístok  je potrebné odovzdať v kancelárii jedálne  . 

 

Túto časť si odstrihnite a ponechajte .  

 

 

POKYNY PRE STRAVNÍKOV - 

Školská jedáleň, Adyho ul. 4, 943 01 Štúrovo 
 

 

Odhlásiť alebo prihlásiť sa na obed je možné najneskôr  do 

13.00 hod predchádzajúceho pracovného dňa. na t.č. 

036/7511496, alebo osobne v kancelárii jedálne. 

NIE JE MOŽNÉ ODHLÁSIŤ OBED RÁNO NA DANÝ 

DEŇ !!!  

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná 

náhrada neposkytuje.  

Úhrada za stravné sa bude prevádzať pravidelne mesiac 

vopred.  Poukážka na mesiac september sa vystavuje v mesiaci 

august, pri odovzdaní prihlášky na ďalší školský rok. Na ostatné 

mesiace sa poukážka vydáva vždy okolo 10-ho, na nasledujúci 

mesiac. Poplatok za stravu musí byť uhradený do dátumu 

uvedenom na šeku. Obed bude poskytnutý len_stravníkom, 

ktorí majú včas uhradené stravné a doklad o úhrade 

odovzdali do kancelárie ŠJ.  Doklad o úhrade je potrebné 

odovzdať najneskôr do posledného dňa v mesiaci.  

Číslo účtu k úhrade :  SK31 0200 0000 0016 3465 7551  

(uvádzať var. symbol , meno). 

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín:                               

Dôchodcovia      : 2,15 €/obed 

 

Podrobné pokyny pre stravníkov a ďalšie informácie nájdete na 

našej webovej stránke www.sjsturovo.sk. 

http://www.sjsturovo.sk/

