
     ŠJ pri ZŠ Kukučinová 106, 093 03  Vranov nad Topľou 

Zápisný lístok do zariadenia školského stravovania 

Záväzne sa prihlasujem na stravovanie do školskej jedálne pri ZŠ Kukučínova ulica  106 vo 

Vranove nad Topľou v šk.r. 2020/2021     odo dňa:................................................................... 

Meno a priezvisko*:.................................................................................................................... 

Tel. číslo*:............................................... 

Číslo účtu na vrátenie vzniknutého preplatku*:...................................................................... 

*povinný údaj 

Prehlasujem vyššie uvedené údaje o stravníkovi za správne a prípadné zmeny ohlásim na 057/4883641, 

0915241212, lukacinova@kukucinka.eu 

 

Vo Vranove nad Topľou dňa:                                Podpis stravníka:...................................... 

 

Podpísaním Prihlášky na stravovanie dávam ŠJ pri ZS Kukučínova ulica  106  súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov za účelom evidencie a 

vypracovania výkazov . 
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a R EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. Súhlas 

je možné kedykoľvek písomne odvolať. 

ŠJ pri ZŠ Kukučínova 106 Vaše osobné údaje uchová po dobu stanovenú zákonom k archivovaniu evidencie ŠJ. 

 

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

Pokyny pre stravníkov na školský rok 2020/2021 

- v mesiaci september sa uhrádza strava za dva mesiace, posledná úhrada je v mesiaci máj 

- Stravu je možné platiť:  * trvalým príkazom v banke  

                                            * príkazom cez  internetbanking 

 

    Spôsob úhrady stravného: IBAN : SK 65 0200 0000 0016 3713 6359 

                                                          

   Suma za 1.obed : 0,92 €    mesačná platba :   20x0,92 = 18,40 € 
                  

Variabilný symbol: dostanete v kancelárii ŠJ ( ostáva z minulého roka) 

Konštantný symbol: 0308 

Popis transakcie: Meno a Priezvisko 

Odhlasovanie: 

*odhlásiť sa je možné  v daný deň  ráno do 7.45 hod. osobne ,alebo na tel .č. 057/4883641 , 0915241212 

 

 

 

*Školská jedáleň neposkytuje stravu do vlastných obedárov!!!  

 

* Obedáre budú  poskytované  ŠJ, hodnota obedáru  bude v dostatočne 

vhodnom čase zverejnená. 
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