
Oľga Krajčiová, Školská jedáleň pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen. 
 

Žiadosť o vystavenie stravovacej karty. 
Týmto Vás žiadam o vydanie stravovacej karty žiaka. 

Žiak - stravník 

Meno                 Dátum narodenia         
                               

Priezvisko                               
                               

Ulica, číslo                               
                               

Mesto                    PSČ:       

Zákonný zástupca žiaka 
                         

Meno                          
                               

Priezvisko                               
                               

Telefonický kontakt                            
                               

E – mailová adresa                             
                               

Preferovaný spôsob úhrady stravného (označiť X): 

Prevodom z účtu                           
                               

Poštovou poukážkou                            

 
Stravovacia karta je bezkontaktná karta používaná na objednávanie jedál a ich výdaj pri okienku. 
 
Svojim podpisom súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov a osobných údajov môjho syna/dcéry (ďalej stravník) 
v rozsahu osobných údajov uvedených v tejto žiadosti podnikateľom p. Oľgou Krajčiovou, živnostníčka, Hronská 1467/3, Zvolen, 
IČO: 41194306. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje poskytnuté v tomto súhlase bude prevádzkovateľ využívať na administráciu 
stravovacieho procesu stravníka počas doby štúdia stravníka. Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 
Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. Svoj súhlas poskytujem dobrovoľne a som si 
vedomý/-á toho, že mám právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. 
 
 
Dátum:   Podpis zákonného zástupcu:  

 

 
 

Oľga Krajčiová, Školská jedáleň pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen. 
 
Informácie o spôsobe úhrady  a objednávaní stravy: 
 
Cena stravovacej karty žiaka:  3,30 €  (platí sa pri prevzatí karty žiakom v septembri) 
 
Číslo účtu IBAN:   SK67 0200 0000 0018 8176 5955 
Hodnota obeda pre rok 2019 od 1.9.2019 :   3,10€ 
Úhrada zákonného zástupcu :  1,85€ 
Stravné za jeden mesiac = počet dní x 1,85€ (priemerne 20x1,85 = 37,00€) 
Dátum splatnosti : do 5 dňa v mesiaci 
Variabilný symbol : číslo stravovacej karty  
Správa pre prijímateľa : Meno priezvisko žiaka,  trieda 
 
Zostatok na stravovacej karte sa prenáša do nasledujúceho mesiaca. 
Preplatky za stravu budú vrátené na konci šk. roku  – na účet (v prípade platby z účtu) 

– na adresu (platba poštovou poukážkou)  
Pri objednávaní má stravník možnosť objednať si stavu na týždeň dopredu,  výberom z troch jedál: 

1. mäsité (hydina) 
2. mäsité (bravčové, hovädzie) 
3. bezmäsité, múčne, cestovinové 

Objednanie je možné aj cez internet, alebo mobilnou aplikáciou Strava.cz do 15:00 hod na nasledujúci deň. 
Pri objednávaní cez internet si stravník môže skontrolovať zostatok na stravovacej karte, aj prehľad odobraných obedov. 
Odhlásiť sa zo stravy  (v prípade ochorenia a pod.) je možné telefonicky ráno do 8:00 hod., na telefónnom čísle 045 54 79 028, 
prípadne nechať odkaz na záznamníku. 


