
Z á p i s n ý    l í s t o k  
 
 

 

Žiadame o prijatie – žiaka-žiačky  /nesprávne prečiarknite/  školy ZŠ Železničná 14 v Bratislave na stravovanie 
v našom školskom stravovacom zariadení  od  .................... 2022. 
 
 
 
Meno a priezvisko stravníka: ....................................................................Trieda: ................... 
 
Bydlisko: .................................................................................Dátum narodenia ...................... 
 
Meno a priezvisko zákonného zástupcu :  ................................................................................. 
 
Tel. číslo: ...................................................... e-mail: ................................................................. 
 
 

Spôsob úhrady: 
     Bankovým prevodom na IBAN : SK880200 0000 001645956055     
     /do správy pre prijímateľa uvádzať  celé meno dieťaťa a triedu/ 
 

     Poštovou poukážkou   / uvádzať celé meno dieťaťa a triedu/ 
 

    Platba v hotovosti nie je možná! 
 

     Stravné sa uhrádza mesačne vopred. 
 

PO ZASLANÍ POTVRDENIA O PLATBE /e-mail:  helena.juranyiova@zszelba.sk, alebo osobne v ŠJ/,  
BUDE ŽIAK PRIHLÁSENÝ NA STRAVOVANIE OD NASLEDUJÚCEHO DŇA /čip bude aktívny/  !!! 
 
 

Prihlásenie na stravu – strava na výber z dvoch jedál: 
    Žiaci ( zákonní zástupcovia) majú možnosť výberu z dvoch pripravovaných jedál denne.  
    Prihlasovanie na stravu je možné výlučne iba cez www.eskoly.sk.   
    Každý žiak (zákonný zástupca) dostane prístupové heslo do aplikácie e-skoly.sk, cez ktorú si bude môcť prihlásenie  
a výber jedál zrealizovať. Výber jedál sa realizuje do piatku - nedele (14.00 hod) predchádzajúceho týždňa na 
nasledujúci týždeň. 
     Ak si žiak ( zákonný zástupca) vopred jedlo nevyberie – dostane vždy jedlo, ktoré je označené ako č.1.  (v prípade, 
ak má uhradenú stravu a nie je odhlásený).       
 

Odhlásenie zo stravy:  
1. www.eskoly.sk  
2. E-mail:  helena.juranyiova@zszelba.sk 

 
 

     Odhlásiť alebo prihlásiť sa na stravu na daný deň je možné len do 7,30 hod. 
     Telefonické odhlasovanie nie je možné! 
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Čipový systém: 
     Čip na stravu je potrebné nosiť  DENNE. Bez čipu žiak NEMÁ NÁROK na stravu. 

      Pri strate čipu je potrebné  informovať ŠJ /e- mail: helena.juranyiova@zszelba.sk/  a zakúpiť si nový  /2,- €/ 
      Pri trvalom odhlásení zo stravy sa suma 2,- € vráti zákonnému zástupcovi na účet /čip nesmie byť žiadnym  
      spôsobom označený ani poškodený/. 
 

Denný  poplatok za obed: 
        1.–  4. ročník : 1,21 € 
        5. – 9. ročník : 1,30 € 
        1. -  9. ročník :  10,- € /paušálna réžia za každý začatý mesiac/ 
 
Režijné náklady sa platia pokiaľ sa žiak stravoval počas mesiaca minimálne 1 deň . 
 
/Vzorový prepočet pri 20 pracovných dňoch v mesiaci je pre 1.-4. roč. : 20 x 1,21=24,2+10 = 34,20 € / 
/Vzorový prepočet pri 20 pracovných dňoch v mesiaci je pre 5.-9. roč. : 20 x 1,30=26,0+10 = 36,00 € / 

 
Výšku režijných nákladov stanovuje VZN číslo 12021 z 29.06.2021 . 
Plné znenie tohto VZN je zverejnené na stránke mestskej časti : www.vrakuna.sk v záložke Pre občanov, v sekcii Školstvo, Stravovanie žiakov ZŠ a detí MŠ 
 

Odovzdaním zápisného lístku bude stravník prihlásený na stravu. 
Trvale odhlásiť žiaka zo stravy je potrebné  písomne e-mailom.  
Pred trvalým odhlásením musí stravník vyrovnať všetky záväzky. 
 
 
 

Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím a uhradím plnú úhradu stravy vypočítanú podľa 
aktuálneho finančného pásma  stravovacieho zariadenia aj v prípade včasného neodhlásenia 
sa stravníka zo stravy,  alebo neodobratia stravy. 
 
Prehlásenie: 
Súčasne svojím podpisom udeľujem súhlas podľa §11 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoj súhlas so správou, 
spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov a údajov svojho dieťaťa za účelom poskytovania stravy v zariadení školského stravovania, vytvárania databázy 
stravníkov. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu a počas doby nevyhnutnej na archiváciu /3 roky/. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v zmysle 
ustanovenia §19 ods. 2 zákona č.18/2018 Z.z. zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby po uplynutí stanovenej doby.  
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                            ................................................................................................ 
                                                                                                                     podpis zákonného zástupcu  
 

http://www.vrakuna.sk/

