
 

 

Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice 
 
Dátum:  1.9.2022 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PREVZATOM/ ZAKÚPENOM VÝROBKU: 

RFID čip (rôzne farby)

 
(Ilustračný obrázok) 

 
Neprepisovateľný RFID čip s vyrazeným číslo.  
Samostatne nefunguje, je nutné ho nastaviť/nahodiť 
v systéme ŠJ.  
 
Nezabudnite, že nevhodným používaním výrazne 
skracujete životnosť čipu.  
 
Poplatky za čip: 
Noví stravníci    0,00€ 
Pri výmene (nefunkčný čip -reklamácia) 0,00€ 
Pri mechanickom poškodení, strate 1,00€ 
ČIP SA PO PREVZATÍ STÁVA MAJETKOM STRAVNÍKA. 
 
 

 
 

REKLAMAČNÝ PORIADOK 
(čipy) 
Reklamačné konanie, povinnosti predávajúceho a práva 
spotrebiteľa sú upravené Občianskym zákonníkom (ďalej len 
„Občiansky zákonník“ – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 



 
v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. 
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
v znení zákona č. 397/2008 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane 
spotrebiteľa“). 
I. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto 

reklamácie a postup pri riešení . Týka sa čipov, ktoré boli 
odovzdané/ predané spotrebiteľovi. Pri reklamáciách sa 
postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za 
dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov. 

II. ŠJ zodpovedá za vady, o ktorých vie, ale aj za tie, o ktorých 
nevedela. Zodpovedá za všetky vady, ktoré má vec pri prevzatí 
kupujúcim, ale aj za tie, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Nie je 
teda rozhodujúce, či ide o vady zjavné alebo skryté, ktoré sa 
prejavia až pri používaní veci. 

III. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, 
kde bol čip prevzatý: 

Názov a adresa prevádzky:  

Školská jedáleň, Trebišovská 10, 040 11  Košice 

Prac. doba od 7.00 do 15.00 hod. 

Reklamácie vybavuje: (meno, funkcia, tel.č.):  

Zuzana  Adamčíková – admin.pracovníčka, t.č. 055 6424 311 
Monika Lučaiová – riaditeľka ŠJ, t.č. 055/ 6424 311. 

IV. Záručná doba plynie od momentu prevzatia čipu. 

V. Všeobecná záručná doba na nový čip je 24 mesiacov od 
prevzatia.  

VI. UPLATNENIE REKLAMÁCIE: 

Ak žiak zistí, že čip má vadu, nemá ho ďalej používať, ale je 
povinný bez zbytočného odkladu informovať administratívnu 
pracovníčku ŠJ.  

Administratívna pracovníčka je povinná daný čip prezrieť a zistiť 
či nejde o mechanické poškodenie.  

VII. DRUHY REKLAMÁCIE A ICH RIEŠENIE: 

Nefunkčný čip bez známok opotrebenia/ poškodenia je na 
mieste vymenený kus za kus.  

Poškodený, mechanicky opotrebovaný čip nie je možné 
reklamovať, nakoľko opotrebovanie charakteristické pre daný 
materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. V tomto 
prípade je nutné zakúpiť si nový čip v hodnote 1,00€.  

 

 


