
GASTRO DS s.r.o. Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50808478        

Vyhlasujem, že dávam súhlas spoločnosti Gastro DS, s.r.o. na spracovanie mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov. 

 
ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA 

 

Záväzne sa prihlasujem do Gastro DS s.r.o. na stravovanie  od ................................. 
 
Meno a priezvisko stravníka: ………………………………………………………………………………….. 

Školská jedáleň pri ZŠ/MŠ, ktorú bude stravník navštevovať: ………………………………….………………… 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ………………………………………………………………................ 

Bydlisko: .............................................................................................................................................................................. 

Telefónne číslo: ............................................................. DS karta: ÁNO / NIE  (nehodiace sa škrtnúť) 

e-mail: ...............................................................................   Trieda: ................................ 

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie: 
 

Príspevok na stravovanie stravník uhrádza vopred, najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu 
mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza. 
Forma úhrady: 
Bankovým prevodom na účet číslo: SK65 7500 0000 0040 2538 6841 
 

Variabilný symbol (VS) = priradený kód: ..................................................... 
 

Kategória stravníka (vyznačte kolónku príslušnej kategórie): 
 

� – žiak I.st. ZŠ: 1,15 € � – žiak II.st. ZŠ, študent**: 1,23 € � – zamestnanec školy/študent nad 15r.***: 1,33 € 
� – cudzí stravník: 5,00 € � – dôchodca: 2,10 € *   � – škôlkar: 0,85 €/obed 

0,36 €/desiata 
0,24 €/olovrant 

Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň. V prípade pondelku najneskôr v piatok 
do 14.00 hod  
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 
 
Možnosti prihlasovania prípadne odhlasovania: 
 

- cez webovú stránku: https://webkredit.gastrods.sk 
- cez mobilnú aplikáciu: MobilKredit 2 (dostupné na App Store a Google Play) 
- cez e-mail, osobne, telefonicky u vedúcej školskej jedálne 

SŠJ Jilemnického - mail: gastrods.jil@dunstreda.sk,  tel.: 0905 655 080 
SŠJ Gyulu Szabóa - mail: gastrods.cat@dunstreda.sk, tel.: 0907 198 477 
SVŠJ Železničná (Kodály) - mail: gastrods.kod@dunstreda.sk, tel.: 0918 335 468 
SŠJ F.Liszta (Vámbéry) - mail: gastrods.vamb@dunstreda.sk, tel.: 0910 388 993 
SVŠJ Smetanov háj - mail: gastrods.smet@dunstreda.sk, tel.: 0917 860 929 
SŠJ Veľkoblahovská (MŠ Októbrová) – mail: gastrods.okt@dunstreda.sk, tel.: 0907 644 486 
* podľa aktuálne platných opatrení v súvislosti s  ochorením Covid-19 sa môžu jedlá odovzdávať v jednorazových obaloch, za ktoré spoločnosť účtuje 0,30 €. 
** žiaci II. stupňa ZŠ, študenti nižších ročníkov 8-ročného gymnázia 
*** študenti vyšších ročníkov gymnázia - 15-18 rokov 
 
 
 
 

...................................................... .       ........................................................ 
Stravník / zákonný zástupca          Vedúci jedálne 

Dátum:  
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