
Zápisný lístok stravníka 

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

 

Školská jedáleň pri                        Základnej škole Komenského 23, 085 01 Bardejov                  

Na školský rok        2021/2022     Od dňa:  03. 09. 2021        

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka:         Trieda       

Bydlisko dieťaťa/žiaka:         

Meno a priezvisko matky/otca (zákonného zástupcu):         

Bydlisko:            

Telefón:         E-mail :          

Spôsob úhrady: (zaškrtnite vami preferovanú možnosť platby)  

☐/ bankovým prevodom                              ☐/hotovosťou 

Číslo účtu ŠJ pri ZŠ (úhrada stravného):   IBAN: SK34 5600 0000 0036 4367 1004 

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín v zmysle VZN mesta Bardejov č. 185/2020:  

Žiaci ZŠ :                                                Dospelí stravníci:  

Desiata: ……..0,50 €                               Obed: …1,33 € 

I. st. obed: ......1,15 €                               Réžia .....2,00 € 

II. st. obed: … 1,23 €                                                                                           

Réžia ..............2,00 €                        

Informácie pre zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelého stravníka : 

- každý stravník ŠJ musí mať vypísanú záväznú prihlášku na stravovanie v novom školskom roku, 

- platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 10.dňa v kalendárnom mesiaci, 

- možnosti odhlasovania zo stravovania: 

• mobilná aplikácia jedáleň: pre op. Systém android Obchod Play – aplikácia JEDALEN 

• web: www.zskombj.sk sekcia JEDÁLNY LÍSTOK alebo  www.eskoly.sk/komenskeho23/jedalen 

• telefonicky: na tel. č.:  +421/54 472 4665 (iba v prípade, že nedisponujete pripojením na internet) 

 

- nový stravník (žiaci prvého ročníka) obdrží prihlasovacie údaje na odhlasovanie spolu s prvou čipovou kartou 

bezplatne a je povinný ju pri odoberaní stravy používať. Pri strate alebo poškodení je vydanie každej ďalšej 

karty spoplatnené sumou 5€.  

- prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14:00 hod. 

predchádzajúceho pracovného dňa. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára 

v čase od 11:30 – 12:00 hod. Ďalšie dni neprítomnosti žiaka je potrebné včas vyhlásiť. 

- zákonný zástupca dieťaťa/žiaka a dospelý stravník prispieva čiastočnú úhradu režijných nákladov v ŠJ 

paušálne v sume 2,00 € za daný kalendárny mesiac, 

- príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťaťa/žiaka a dospelého stravníka, ktorému 

v danom mesiaci nebol poskytnutý ani jeden obed, 

- príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca aj za stravníkov, ktorým je umožnená donáška      

hotového jedla do školskej jedálne. 

 

Vypísaním Zápisného lístka stravníka a svojim podpisom poskytujem súhlas na spracovanie a uchovávanie 

osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov počas celej doby poskytovania stravy v zariadení školského stravovania a doby nutnej na archiváciu. 

 

Podpisom Zápisného lístka stravníka  potvrdzujete, že tieto pokyny beriete na vedomie a budete sa podľa 

nich riadiť. 

  

 

V ……………...........  dňa ........................                                                           ……..…………………………  

                                                                                                                                  Podpis (zákonného zástupcu              

                                                                                                                                 dieťaťa/žiaka, dospelý stravník) 

http://www.zskombj.sk/
www.eskoly.sk/komenskeho23/jedalen

