
Zápisný lístok 

n a   s t r a v o v a n i e 
 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania: 

                                            Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6 ,Trnava 917 92 

...................................................................................................................................................... 

                                               Na školský rok:    20...../20.....                 
 

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka:    .......................................................................................... 

Trieda:                                              .......................................................................................... 

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

 
Spôsob úhrady stravného: 

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 15. dňa v mesiaci formou : 

* trvalý príkaz  * internetbanking    (nehodiace sa vyčiarknite) 

 

Číslo účtu, z ktorého sa realizuje platba za stravu:  ............................................................................. 

Číslo účtu kde bude vrátený preplatok(v prípade iného účtu):............................................................. 
V prípade zmeny čísla účtu nahláste zmenu emailom alebo telefonicky vedúcej školskej jedálne. 

 

Platba za stravné sa uhrádza mesačne do 15. dňa v mesiaci na číslo účtu: 

SK84 8180 0000 0070 0049 4583 

Treba uviesť triedu a meno stravníka. 

 
POPLATKY : 

 

    INTERNÁT                                            DOCHÁDZJÚCI  

Raňajky    1,43 €                     

Obed         1,61 €                                           Obed  1,61€ 

Večera      1,44 € 

   spolu      4,48 € 

 

Dochádzajúci žiaci:  35€ za mesiac 

Internátni žiaci:       95€ za mesiac 

Int. cudzie školy:      55€ za mesiac 

 

Prihlásiť alebo odhlásiť žiaka zo stravy je potrebné najneskôr do 13.30 hod. deň vopred.  

Možnosti  odhlasovania zo stravy: online na web-stránke školy,  telefonicky na tel.č.: 

033/5914117, na terminály v školskej jedálni. 
 

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej 

výrobnej praxe - HACCP a pod.)  nie je  možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. V prvý deň choroby 

je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11:30-12:00 hod. 

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

 

 

 

 

 

V ....................               dňa :  .................................                                      

 

                                                                                                   ..................................................... 

  Meno a priezvisko: ...................................................                     podpis zákonného zástupcu, 

                                                                                                         alebo plnoletého žiaka 

 

                                                  

 

 

 

 



Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov - Jedáleň 
 
podľa Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov článok 13 odsek 1 a 2, a článok 15 odsek 1. 

 

Názov prevádzkovateľa: Stredná zdravotnícka škola Trnava 

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00607371 

Adresa: Daxnerova 6, 917 92 Trnava, Slovenská republika 

Zodpovedná osoba: malatinova.maria@zupa-tt.sk 
 

Okruh oprávnených osôb: vedúca školskej jedálne, administratívny pracovník 

Účel spracúvania osobných údajov: Evidencia stravníkov, Stravníkom v školskej jedálni môžu byť 

žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení. 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Článok 6 Nariadenia EÚ č. 2016/679, ods. 1.b) 

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa 

na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; ďalej Zákon č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, ďalej Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. 

z. o zariadení školského stravovania, ďalej zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine, ďalej zákonom 

NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ďalej zákonom NR SR č. 

540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi. 

Okruh dotknutých osôb: Stravníci, zákonní zástupcovia 

Kategórie osobných údajov: Bežné osobné údaje. Meno, priezvisko stravníka, dátum narodenia, 

adresa bydliska, meno, priezvisko zákonného zástupcu, telefónne číslo zákonného zástupcu, číslo účtu. 

Rozsah spracovávaných osobných údajov: V zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) majú školy a školské zariadenia právo získavať a spracúvať osobné údaje 

 a) o deťoch a žiakoch v rozsahu: 

1. meno a priezvisko, 2. dátum a miesto narodenia, 3. adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa 

dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, 4. rodné číslo,  

5. štátna príslušnosť, 6. národnosť, 7. fyzického zdravia a duševného zdravia, 8. mentálnej úrovne 

vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, 

b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu: 

1. meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, 

2. adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu 

a kontakt na účely komunikácie. 

Poskytovanie osobných údajov: Tretie strany (prípadne okruh tr. strán) - GLS software (zmluva) 
Sprístupňovanie osobných údajov: Zriaďovateľ, ÚPSV a rodiny (právny základ: Zákon č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov). 

Zverejňovanie osobných údajov: Osobné údaje sa nezverejňujú. 

Cezhraničný prenos osobných údajov: Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje. 

Doba uchovávania osobných údajov: 5r. V zmysle zákona o archívoch a  registratúrach spracúvania. 

Organizácia uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie v zmysle Nariadenia GDPR. 

Poučenie o právach dotknutej osoby: Dotknutá osoba má podľa článku 15 ods. 1 písm. e) a f) právo 

požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo ich 

vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, taktiež právo namietať proti takémuto spracúvaniu a právo 

podať sťažnosť dozornému orgánu. V prípade, že dotknutá osoba poskytla úradu osobné údaje na 

základe súhlasu alebo zmluvy, má podľa článku 20 právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi 

bez toho, aby jej v tom úrad bránil. V prípade, že spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je 

nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone  verejnej moci  alebo 

úrad odôvodní spracúvanie  osobných údajov oprávneným záujmov, má dotknutá osoba podľa článku 

21 právo namietať. Dotknutá osoba má v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré 

pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, zároveň právo podľa 

článku 34 byť úradom informovaná o porušení ochrany osobných údajov. 
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