
Základná škola Ferencza Kazinczyho s vjm, Mierová 45, 982 01 Tornaľa 

Školská jedáleň pri ZŠ. F. Kazinczyho s vjm, Mierová 45, 982 01 Tornaľa  

 

 

 

Zápisný lístok  stravníka pre bežné stravovanie 
 na školský rok ........................ 

v súlade s § 9 ods.  1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania 

 

 

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka:...............................................  ....................................................trieda...................  

 

Adresa bydliska: ............................................................................................................................................................... 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:........ ................................................................................................................ 

 

Tel. kontakt:..................................................................................................................................................................... 

 
Súhlas dotknutej osoby 

Svojim podpisom udeľujem súhlas  Základnej škole F. Kazinczyho s vjm Tornaľa – Školská jedáleň  so spracúvaním osobných 

údajov dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom pre účel poskytovania stravovania  a to v rozsahu:  

-meno a priezvisko stravníka,  adresa bydliska 

-meno a priezvisko zákonného zástupcu, telefónne číslo, číslo účtu 

 

Tento súhlas udeľujem v súlade s § 11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov počas celej doby poskytovania 

stravovania a počas doby nutnej na archiváciu. Po uplynutí tejto doby budú všetky údaje zlikvidované. Som si vedomý, že súhlas 

môžem kedykoľvek odvolať. 

 

V Tornali ................................................                          podpis zákonného zástupcu žiaka ........................ .................... 

 

 

 

 

 

 

Pokyny pre stravníkov 
 

Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky organizácie 

režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie: 

Žiak základnej školy  má nárok na dotáciu k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-

vzdelávacieho procesu v škole a odoberie prihlásený obed.  

 V  prípade akejkoľvek neprítomnosti (aj ochorenia) dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole 

je  povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa  aj z obeda -  jeden deň vopred do 14.00 hod. na tel 

čísle 047/5523102, alebo mailom na kfmtnyat@gmail.com.  Pri odhláseni uviesť meno, priezvsko triedu 

žiaka, dátum, kedy sa dieťa nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Dieťa, ktoré ochorie počas 

víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca v pondelok ráno njaneskôr do 7.30 hod. 

 Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný 

uhradiť príspevok na nákup potravín a príspevok na režijné náklady - cenu stravného lístka celkom, 

  t. j.  1,20 € za 1 obed poštovou poukážkou,  alebo internetbankingom na účet SK93 5200 0000 0000 

1417 5514 

 

 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky organizácie režimu 

a podmienky stravovania. 

 

 

V Tornali, dňa .....................................           ............................................................... ....................... 

                                                                                 Podpis zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka 

 

mailto:kfmtnyat@gmail.com


Základná škola Ferencza Kazinczyho s vjm, Mierová 45, 982 01 Tornaľa 

Školská jedáleň pri ZŠ. F. Kazinczyho s vjm, Mierová 45, 982 01 Tornaľa  

 

 

 

 
  

 

 


