
Školská jedáleň pri Spojenej škole I. Krasku 491, 020 32 Púchov, 0901 918 391 

 

 
Stravovací účet:    SK47 8180 0000 0070 0063 0952  

Kontaktný email:   jedalen@spojskolapu.sk  
Prihlasovanie/odhlasovanie stravy:  www.strava.cz 

Číslo zariadenia pre internet:   90523  

Prihlasovacie meno:   priezvisko.meno  /malé písmená bez diakritiky/ 

Heslo:     info u vedúcej ŠJ 

 

Evidenčné číslo: ....................... (vyplní vedúca ŠJ) 
 
 
                                                                 

Prihláška na stravovanie 

 
            
PRIEZVISKO  a meno stravníka:   _____________________________________________________________________ 

Bydlisko:              _______________________________________________________________________ 

Dátum narodenia:   _____________________________________________________________________ 

Škola :______________________________________________________________________Trieda:_________ 

Emailová adresa stravníka: ____________________________________________________________________ 

 

Priezvisko a meno zákonného zástupcu: _______________________________________________________________ 

Číslo telefónu  + e-mail :  _________________________  +  ________________________________________________ 

 

 

Prihlasujem  žiaka na odber stravy s platnosťou na školský rok 2022/2023. 
 
 

Číslo IBAN-u, z ktorého budete posielať platby za stravu a na vrátenie preplatku:    
 
SK_ _   _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _   _ _ _ _    (vyplňte čitateľne) 
 
 
 Potvrdzujem správnosť údajov a zaväzujem sa oznámiť akúkoľvek zmenu týkajúcu sa stravovania a dodržiavať 

prevádzkový poriadok zverejnený školskou jedálňou. Ďalej beriem na vedomie, že vyššie uvedené údaje môžu byt' 

použité do evidencie školskej jedálne podľa zákona č. 242/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (školský zákon) a 

Vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o dokumentácii škôl a školských zariadení. Doleuvedení zákonní zástupcovia stravníka (alebo 

stravník) v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nariadenia EU 

2016/679, dávajú súhlas Školskej jedálni pri Spojenej škole l. Krasku 491 Púchov spracovávať osobné údaje uvedené na 

tejto prihláške na stravovanie pre potreby stravovania uvedeného stravníka. Súhlas je platný do ukončenia stravovania v 

ŠJ. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Prevádzkovateľ nebude sprístupňovať osobné údaje tretej strane 

a po splnení účelu spracúvania bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov. Svojím podpisom 

potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky organizácie režimu a podmienky stravovania. 
 
 
 
 
 
 
V Púchove, dňa:  _____________________                                          
                                                                                                  _______________________________________________                                              
                                  podpis zákonného zástupcu / plnoletého žiaka 
 
 
 
 
 


