
PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole dopravnej Rosinská cesta 2,  010 08 Žilina 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/študenta na stravovanie v školskej jedálni na školský rok 2018/2019. 

(PROSÍM VYPÍSAŤ ČITATEĽNE TLAČENÝM PÍSMOM) 

 

Meno a priezvisko dieťaťa/študenta, stravníka: ................................................................................................. 

Trieda: ..........................  

Meno a priezvisko rodiča/zákon. zástupcu .......................................................................................................... 

Č. účtu - IBAN, z ktorého sa uhrádza platba: ..................................................................................................... 

Číslo telefónu ...................................................... E-mail ....................................................................................... 

Údaje k službe prihlasovanie a odhlasovanie stravy internetom (viac www.sosdza.sk „JEDÁLEŇ“): 

Užívateľské meno: ( malými písmenami bez diakritiky, minimálne 6 znakov ) 

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

Heslo: ( malými písmenami bez diakritiky, minimálne 6 znakov ) ......................................................................... 

Súhlas dotknutej osoby: 
Pred udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov Vás týmto prevádzkovateľ informuje, že súhlas so spracúvaním 

osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov 

založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť odvolaný rovnakým 

spôsobom, akým bol udelený. Neudelenie súhlasu znamená, že žiakovi nebude poskytnutá stravná jednotka.  

Zákonní zástupcovia/zákonný zástupca/žiak týmto dáva súhlas na spracúvanie osobních údajov v rozsahu meno a 

priezvisko, trieda, meno a priezvisko zákonného zástupcu a kontakt za účelom zabezpečenia a odoberania stravy v školskej 

jedálni 

                                                                  …….…………………………………………… 

                                                         podpis/podpisy zákonných zástupcov/zákonného zástupcu/žiaka                          

 

Súčasne potvrdzujem, že som sa oboznámil s „Pokynmi pre stravníkov“ 

 

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

* všetky položky musia byť vyplnené Podpis zákonného zástupu/resp. plnoletého                

stravníka 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Vedúca ŠJ: Bc. Grmanová Darina   Kontakt: 041/ 52 52 021-ústredňa, 041/ 2028858-kancelária vedúcej 

ŠJ  darina. grmanova@sosdza.sk      Info: www.sosdza.sk    „JEDÁLEŇ“ 

Úhrada stravného sa vykonáva len bankovým prevodom formou paušálneho preddavku – trvalý príkaz na 

úhradu obmedzený na čas od augusta do mája alebo internetbankingom. Poštové poukážky nevydávame. 

Termín realizácie platby - najneskôr do 20. dňa v mesiaci (bez júna a júla) – t.j. prvá platba do 30.8.2018 

(na september) a posledná 20.05.2019(na jún). 

Číslo účtu/ IBAN  ( školskej jedálne):  SK39 8180 0000 0070 0048 3753 

Variabilný symbol:  evidenčné číslo stravníka – pridelený u vedúcej školskej jedálne 

CENA STRAVNÉHO LÍSTKA:  1,24 € (1,19 € fin.limit na potraviny + 0,05 € príspevok na režijné náklady)  

Výška mesačného poplatku je stanovená  sumou 1,24€ na jeden stravný deň. 

Odber stravy ako aj odhlasovanie sa vykonáva elektronickým systémom prostredníctvom identifikačnej karty, 

ktorú si stravník zakúpi u vedúcej ŠJ. Táto karta mu bude slúžiť po celú dobu stravovania v školskej jedálni.  

CENA IDENTIFIKAČNEJ KARTY:      1,50 €   

ODHLASOVANIE ZO STRAVY  -     v pondelok - do 7,00 hod. ráno len osobne alebo telefonicky,  

- na utorok až piatok - deň vopred do 13,30 hod.    

emailovú adresu vedúcej ŠJ prosím nepoužívať na odhlasovanie sa zo stravy. 

http://www.sosdza.sk/
mailto:grmanova@sosdza.sk

