
ZÁPISNÝ  LÍSTOK  STRAVNÍKA 
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v zariadení školského stravovania:  

Školská jedáleň pri Gymnáziu Matky Alexie, Jesenského 4/A, 811 02 Bratislava 

v školskom roku: 2022/2023 odo dňa: od 1. septembra 2022 škola: 

Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, Bratislava 

Meno a priezvisko žiaka:  
 

Trieda:  

Matka/otec, príp. iný zákonný zástupca - 
meno a priezvisko: 

 

Spôsob úhrady:                             1) trvalým príkazom * 

IBAN SK40 0200 0000 0000 3093 3012                             2) internet bankingom * 

Denný poplatok za odobraté jedlo: OBED 

Poplatok za réžiu 0,50 €/ 1 obed 

Gymnázium                                       
(stravníci od 11 - 15 rokov) 

1,30 €/ 1 obed         

Gymnázium                                       
(stravníci od 11 - 15 rokov) spolu 

1,80 €/1 obed  

Gymnázium                                       
(stravníci od 11 - 15 rokov) 

33 € mesačne 

Gymnázium                                       
(stravníci od 15 - 19 rokov) 1,33 €/ 1 obed         

Gymnázium                                           
(stravníci od 15 - 19 rokov) spolu 1,83 €/ 1 obed 

Gymnázium                                       
(stravníci od 15 - 19 rokov) 

35 € mesačne 

*/nehodiace sa prečiarknite 

Zákonný zástupca svojím podpisom udeľuje súhlas ŠJ pri Gymnáziu Matky Alexie so spracovaním 

osobných údajov dieťaťa, a to v informačnom systéme  "Stravné" pre účely poskytnutia stravovania v 

rozsahu: meno a priezvisko dieťaťa, trieda, meno a priezvisko zákonného zástupcu. Som si vedomý/á, 

že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. 

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

podmienky stravovania. 

V Bratislave dňa ............................... 

 
podpis matky/otca, príp. iného zákonného zástupcu  



strana 1 z 2 

ZÁPISNÝ  LÍSTOK  STRAVNÍKA 

Pokyny pre zákonného zástupcu: 

1. Kancelária vedúcej ŠJ sa nachádza v budove Gymnázia Matky Alexie na Jesenského ulici č. 4/A. 

2. Strava sa v školskej jedálni poskytuje na základe čipu, ktorý dostáva stravník po prihlásení sa na stravu 

a predložení podpísaného zápisného lístka stravníka u vedúcej ŠJ. Hodnota čipu je 6,50 € a prvý čip 

dostáva stravník bezplatne. Čip je majetkom ŠJ. Žiak, ktorý ukončil dochádzku v škole alebo sa odhlásil 

zo stravovania, je povinný čip bezodkladne vrátiť vedúcej ŠJ.  

3. Čip bude aktivovaný  až po zaplatení stravného na účet ŠJ. 

4. V prípade straty čipu je  zákonný zástupca povinný zaplatiť poplatok 6,50 € za vydanie nového čipu.5. 

Stravné spolu s poplatkom za réžiu musia byť uhradené do 15. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, 

v ktorom má byť vydaná strava (napr. stravné na september je potrebné uhradiť do 15. 8.) V prípade 

nezaplatenia stravného s poplatkom za réžiu strava poskytnutá nebude. Dieťaťa bude až do 

zaplatenia stravného s poplatkom za réžiu odhlásené zo stravovania. 

6. Odporúčame platiť trvalým príkazom k 15. dňu v mesiaci. Trvalý príkaz sa zadáva od 15. augusta do 

15. mája.  

7. Ako variabilný symbol používajte:  20222023 

8. Ako konštantný symbol uvádzajte:  0968 

9. Do poznámky alebo do správy pre prijímateľa uvádzajte priezvisko a meno dieťaťa. 

10. Vyúčtovanie preplatkov prebieha v mesiacoch júl a august.  

11. Odhlasovanie obedov na daný deň je možné iba elektronicky do 08.00 hod. cezwebovú stánku 

www.strava.cz. Odhlášky e-mailom a telefonicky sa neakceptujú. Prístup (heslo) platí z 

predchádzajúceho školského roka. Noví stravníci dostanú spolu s čipom prístupové heslo. 

12. V prípade choroby dieťaťa, resp. iných dôvodov súvisiacich s neprítomnosťou žiaka na vyučovaní, 

treba dieťa včas odhlásiť zo stravy - teda do 08.00 hod. daného dňa. Spätne sa strava odhlásiť nedá. 

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

14. V prípade spoločných akcií organizovaných školou budú všetci zúčastnení hromadne odhlásení z 

obedov (lyžiarsky výcvik, škola v prírode, výlety, duchovné obnovy a pod.) Nie je potrebné ich 

odhlasovať jednotlivo. 
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