
Prihláška na STRAVOVANIE v školskej jedálni 

Stredná športová škola, Slančíkovej 2, 950 50  Nitra 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni 

na školský rok 2022/2023 odo dňa ................................................. 

Meno a priezvisko žiaka: .................................................................................Trieda................................ 

Bydlisko žiaka: ........................................................................................................................................... 

Meno a priezvisko matky: ..........................................................................tel. č......................................       

Meno a priezvisko otca: .............................................................................tel. č....................................... 

Korešpondenčný e-mail: ........................................................................................................................... 

V Nitre, dňa...........................................                                    ......................................................... 

                                                                                                              Podpis zákonného zástupcu 
 

Ako dotknutá osoba podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím so 
spracovaním mojich osobných údajov na účely prihlásenia žiaka do stravovacieho systému Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra. Osobné údaje 
budú po spracovaní archivované po dobu zákonom stanovených lehôt a následne zaradené na likvidáciu. 

-------------------------------------------------------- tu odstrihnúť---------------------------------------------------------------- 

Vyplnenú prihlášku môžete odovzdať triednej učiteľke do 30.6.2022, poslať poštou na adresu školy, 

vhodiť do schránky ŠJ alebo zaslať naskenované na email sona.greenall@spsnr.edu.sk 

Stravná jednotka pre študentov Strednej športovej školy, od 1.8.2022: 

Stredná škola Raňajky 
Obed 

+ réžia 
Večera Spolu 

Mesačný 
preddavok 
iba obed 

Mesačný 
preddavok 
ubytovaný 

na ŠI 

od 15 do 19 rokov 
Kvinta A, Sexta A, 

Septima A, Oktáva A, 
I. ročník až IV. ročník 

1,60 € 1,79 € 1,54 € 4,93 € 35,80 € 98,60 € 

 

Podľa VZN NSK č. 3/2019 je výška príspevku na režijné náklady 0,10 € na 1 obed. 

Platby za stravu  je možné uhrádzať  formou trvalého príkazu, alebo prevodom z účtu najneskôr  
do 20. dňa predošlého mesiaca. 
Septembrovú platbu je potrebné uhradiť  do 20. augusta 2022, inak nebude žiak prihlásený na stravu. 
Žiadame Vás o dodržiavanie termínov a včasné uhrádzanie poplatkov. 
 
Pri zadávaní trvalého príkazu alebo prevodom z účtu je potrebné uviesť: 

Číslo účtu na stravovanie: IBAN SK50 8180 0000 0070 0030 8664 
Variabilný symbol: je uvedený v Edupage v časti PLATBY 
Do správy pre prijímateľa: uviesť meno a priezvisko stravníka + trieda 
Pre výdaj stravy je potrebné nosiť ČIPOVÚ KARTU. 
Prihlásiť alebo  odhlásiť zo stravy je možné do 11:00 hod deň vopred cez Edupage alebo telefonicky na 

tel. č. 037/65 31 608 (p. Soňa Greenall, hospodárka školskej jedálne) 

Vyúčtovanie preplatkov za stravu bude zrealizované koncom školského roka. Preplatky budú vrátené na 

účet, z ktorého bola platba zrealizovaná. 

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje 

mailto:sona.greenall@spsnr.edu.sk


 


