
Školská jedáleň pri MŠ, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa,  

 

Školská jedáleň,  Štúrova 47 ako súčasť MŠ  Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa 

 

Školská jedáleň, Kolibská cesta 6230 ako súčasť MŠ Nábrežná 2 , 968 01 Nová Baňa 

 

OZNAM  ! 
 

 

1. Vážení rodičia MŠ Nábrežná 2, 

     zápisný lístok je potrebné vypísať a   

 

- poslať elektonicky  na adresu sjnabreznanb@gmail.com 

alebo    

- doručiť osobne vedúcej ŠJ Nábrežná 2 -  Bc. Maďarová  Janette  

v dňoch 26, 27 a 31.08.2021 od 7.00 hod. do 15. hod., aby Vaše 

dieťa mohlo odoberať stravu.  V prípade potreby ma kontaktujte 

aj na t. č. 045/5322618.   

                                                                         Bc. Janette Ma´darová                                                              
                                                                         Vedúca ŠJ 

 

2.Vážení rodičia MŠ Kolibská cesta a Štúrova ulica, 

    zápisný lístok je potrebné vypísať a   

 

- poslať elektonicky  na adresu podľa MŠ, ktorú dieťa bude 

navštevovať sjstale@nbsiet.sk a sjsturova@nbsiet.sk 

alebo    

- doručiť osobne vedúcej ŠJ-  Anne Búryovej v dňoch 26, 27, 30 

až 31.08.2021 od 7.00 hod. do 15. hod., aby Vaše dieťa mohlo 

odoberať stravu.  V prípade potreby ma kontaktujte aj na t. 

č+421 903 535 998.   

 

 

                                                                          Anna Búryová 

                                                                          Vedúca ŠJ 

mailto:sjnabreznanb@gmail.com
mailto:sjstale@nbsiet.sk
mailto:sjsturova@nbsiet.sk


Školská jedáleň pri Materskej škole Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa 

Zápisný lístok  stravníka pre bežné stravovanie 

 na školský rok 2021/2022 

v súlade s § 9 ods.  1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania 

 
Meno a priezvisko dieťaťa:  ______________________________________      trieda: _______ 

Adresa bydliska: ________________________________________________________________ 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: _____________________________________________ 

Tel. kontakt: ________________________________________________ 

Email zákonného zástupcu:____________________________________ 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na: A - celodenné  školské stravovanie             alebo 

                                                               B – poldenné školské stravovanie 

Od dňa:______________________ 

Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky 

organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na 

stravovanie: 

 Spôsob úhrady stravných poplatkov:  

Bankový prevod na č. účtu : SK91 0200 0000 0016 6567 1057 

 Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí vopred, najneskôr do 15. 

dňa predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa poskytuje strava.  

 V  prípade akejkoľvek neprítomnosti (aj ochorenia) dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom 

procese v škole je  povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v stanovenom 

čase do 8:00 hod. ráno na t. č. 045/5322618. 

 Príspevok na réžiu zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred do 15. dňa predchádzajúceho 

mesiaca/ v septembri 09-12/2021 a v januári 01-06/2022/ . 

 Spôsob úhrady režijných poplatkov: 

 Bankový prevod na č. účtu: SK77 0200 0000 0016 6566 6653 

 Nárok na dotáciu má dieťa podľa §4 odst. 3 písmeno a/ a b/ zákona číslo 544/2010 Zb. 

 

Príspevky na stravovanie v ŠJ v súlade s VZN č. 3/2021 Mesta Nová Baňa 

Kategória 

stravníkov 

Fin. limit / 

nákup 

potravín/ 

Čiastočné 

RN/ mesiac 

Stravný 

lístok 

celkom 

Úhrada 

zákonného 

zástupcu 

bez dotácie 

Dotácia na 

stravu od 

1.08.2021  

Úhrada 

zákonného 

zástupcu s 

dotáciou 

Stravník 

dieťa MŠ 

1,37 € 1 € 1,37 €/deň 

1 €/ mesiac 

1,37 €/deň 

1 € /mesiac 

1,30 € 0,07 €/deň 

1 €/mesiac 

 

PREHLÁSENIE 

      Súčasne svojim podpisom udeľujem svoj súhlas podľa §11 zákona č. 18/2018 Z z. o ochrane     

     osobných údajov v znení neskorších predpisov svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním       

     svojich osobných údajov a údajov svojho dieťaťa za účelom poskytovania stravy v zariadení            

     školského stravovania, vytvárania databázy stravníkov a k ďalšej spolupráci. Súhlas je daný na       

     dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu a počas doby nevyhnutnej na archiváciu (3roky).                          

 

      Prevádzkovateľ sa zaväzuje, v zmysle ustanovenia  §19 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. zlikviduje   

     osobné údaje dotknutej osoby po uplynutí stanovenej doby. Podľa § 19 ods.2 písm. c. citovaného 

     zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.   
 

 

V Novej Bani   dňa:       Podpis zákonného zástupcu dieťaťa 



Školská jedáleň Kolibská cesta 6230  ako súčasť MŠ Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa 

Zápisný lístok  stravníka pre bežné stravovanie 

 na školský rok 2021/2022 

v súlade s § 9 ods.  1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania 

 
Meno a priezvisko dieťaťa:  ______________________________________      trieda: _______ 

Adresa bydliska: ________________________________________________________________ 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: _____________________________________________ 

Tel. kontakt: ________________________________________________ 

Email zákonného zástupcu:____________________________________ 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na: A - celodenné  školské stravovanie             alebo 

                                                               B – poldenné školské stravovanie 

Od dňa:______________________ 

Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky 

organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na 

stravovanie: 

 Spôsob úhrady stravných poplatkov:  

Bankový prevod na č. účtu : SK91 0200 0000 0016 6567 1057 

 Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí vopred, najneskôr do 15. 

dňa predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa poskytuje strava.  

 V  prípade akejkoľvek neprítomnosti (aj ochorenia) dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom 

procese v škole je  povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v stanovenom 

čase do 8:00 hod. ráno na t .č. 0903 535 998. 

 Príspevok na réžiu zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred do 15. dňa predchádzajúceho 

mesiaca/ v septembri 09-12/2021 a v januári 01-06/2022/ . 

 Spôsob úhrady režijných poplatkov: 

 Bankový prevod na č. účtu: SK77 0200 0000 0016 6566 6653 

 Nárok na dotáciu má dieťa podľa §4 odst. 3 písmeno a/ a b/ zákona číslo 544/2010 Zb. 

 

Príspevky na stravovanie v ŠJ v súlade s VZN č. 3/2021 Mesta Nová Baňa 

Kategória 

stravníkov 

Fin. limit / 

nákup 

potravín/ 

Čiastočné 

RN/ mesiac 

Stravný 

lístok 

celkom 

Úhrada 

zákonného 

zástupcu 

bez dotácie 

Dotácia na 

stravu od 

1.08.2021  

Úhrada 

zákonného 

zástupcu s 

dotáciou 

Stravník 

dieťa MŠ 

1,37 € 1 € 1,37 €/deň 

1 €/ mesiac 

1,37 €/deň 

1 € /mesiac 

1,30 € 0,07 €/deň 

1 €/mesiac 

 

PREHLÁSENIE 

      Súčasne svojim podpisom udeľujem svoj súhlas podľa §11 zákona č. 18/2018 Z z. o ochrane     

     osobných údajov v znení neskorších predpisov svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním       

     svojich osobných údajov a údajov svojho dieťaťa za účelom poskytovania stravy v zariadení            

     školského stravovania, vytvárania databázy stravníkov a k ďalšej spolupráci. Súhlas je daný na       

     dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu a počas doby nevyhnutnej na archiváciu (3roky).                          

 

      Prevádzkovateľ sa zaväzuje, v zmysle ustanovenia  §19 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. zlikviduje   

     osobné údaje dotknutej osoby po uplynutí stanovenej doby. Podľa § 19 ods.2 písm. c. citovaného 

     zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.   
 

 

V Novej Bani   dňa:       Podpis zákonného zástupcu dieťaťa 



Školská jedáleň Štúrova 47 ako súčasť MŠ Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa 

Zápisný lístok  stravníka pre bežné stravovanie 

 na školský rok 2021/2022 

v súlade s § 9 ods.  1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania 

 
Meno a priezvisko dieťaťa:  ______________________________________      trieda: _______ 

Adresa bydliska: ________________________________________________________________ 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: _____________________________________________ 

Tel. kontakt: ________________________________________________ 

Email zákonného zástupcu:____________________________________ 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na: A - celodenné  školské stravovanie             alebo 

                                                               B – poldenné školské stravovanie 

Od dňa:______________________ 

Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky 

organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na 

stravovanie: 

 Spôsob úhrady stravných poplatkov:  

Bankový prevod na č. účtu : SK91 0200 0000 0016 6567 1057 

 Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí vopred, najneskôr do 15. 

dňa predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa poskytuje strava.  

 V  prípade akejkoľvek neprítomnosti (aj ochorenia) dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom 

procese v škole je  povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v stanovenom 

čase do 8:00 hod. ráno na t. č. 0903 535 998. 

 Príspevok na réžiu zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred do 15. dňa predchádzajúceho 

mesiaca/ v septembri 09-12/2021 a v januári 01-06/2022/ . 

 Spôsob úhrady režijných poplatkov: 

 Bankový prevod na č. účtu: SK77 0200 0000 0016 6566 6653 

 Nárok na dotáciu má dieťa podľa §4 odst. 3 písmeno a/ a b/ zákona číslo 544/2010 Zb. 

 

Príspevky na stravovanie v ŠJ v súlade s VZN č. 3/2021 Mesta Nová Baňa 

Kategória 

stravníkov 

Fin. limit / 

nákup 

potravín/ 

Čiastočné 

RN/ mesiac 

Stravný 

lístok 

celkom 

Úhrada 

zákonného 

zástupcu 

bez dotácie 

Dotácia na 

stravu od 

1.08.2021  

Úhrada 

zákonného 

zástupcu s 

dotáciou 

Stravník 

dieťa MŠ 

1,37 € 1 € 1,37 €/deň 

1 €/ mesiac 

1,37 €/deň 

1 € /mesiac 

1,30 € 0,07 €/deň 

1 €/mesiac 

 

PREHLÁSENIE 

      Súčasne svojim podpisom udeľujem svoj súhlas podľa §11 zákona č. 18/2018 Z z. o ochrane     

     osobných údajov v znení neskorších predpisov svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním       

     svojich osobných údajov a údajov svojho dieťaťa za účelom poskytovania stravy v zariadení            

     školského stravovania, vytvárania databázy stravníkov a k ďalšej spolupráci. Súhlas je daný na       

     dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu a počas doby nevyhnutnej na archiváciu (3roky).                          

 

      Prevádzkovateľ sa zaväzuje, v zmysle ustanovenia  §19 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. zlikviduje   

     osobné údaje dotknutej osoby po uplynutí stanovenej doby. Podľa § 19 ods.2 písm. c. citovaného 

     zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.   
 

 

V Novej Bani   dňa:       Podpis zákonného zástupcu dieťaťa 


