
PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

(odovzdať: stravníci v školskej jedálni ) 

 

Prihlasujem svoje dieťa / žiaka, študenta Spojenej školy sv. Jána Bosca na stravovanie v školskej jedálni: 

Na školský rok: ......................................... 

Meno a priezvisko stravníka: ...............................................................................................Trieda: ................ ........ 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Číslo účtu, z ktorého bude platba za stravu zrealizovaná: ................................................................... ............./............................... 

č. tel. :.............................................................. e-mail: ............................................................................... 

Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred vždy do 20-teho v mesiaci. Stravník začína platbou v auguste na september a 

končí aprílom na máj. Jún bude prihlasovaní z preplatkov každého stravníka za obdobie september až máj / 

december,,január a február je menej varných dní  / suma bude dostačujúca na pokrytie stravy v mesiaci jún. Samozrejme 

ak  sa stravník  nebude chcieť stravovať v tomto mesiaci musí to oznámiť vedúcej ŠJ. 

Číslo účtu:  SK07 0200 0000 0012 1709 3353   

V.S.: (Každý má pridelený svoj Variabilný symbol – treba si ho zadať  na trvalom príkaze v banke prípadne cez 

internetbaking. Pokiaľ ho žiak/stravník nezadá, platba nebude správne zaradená  na účet školskej jedálne!) 

Platiť môžete trvalým príkazom, cez internetbanking, prípadne priamo v banke. Mesačná platba za stravu v jednotlivých 

mesiacoch (*viď tabuľka) bude rovnaká, v mesiaci júl bude záverečné zúčtovanie dorovnané.  

(Poštové poukážky na platbu stravného v našej ŠJ sa už používať nebudú.) 

Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (mesačná platba za 20 pracovných dní / zaokrúhlene nahor) 

 

Žiaci materskej školy 

Predškoláci 

Mesačná platba  Žiaci materskej školy  Mesačná platba 

Desiata, obed, olovrant                     9,- Eur Desiata, obed, olovrant                     30,- Eur 

                  Žiaci príma - kvarty Študenti Gymnázia: kvinta – oktáva, 1.- 4. roč. G4,  

SOŠ  

     Obed  1,23 + 0,05 (réžia) 25,60 Eur  Obed    1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 Zamestnanci 

  Obed   1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania 

počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za 

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

Zápisný lístok možno použiť aj na zápis diétneho stravovania s doplnením názvu diéty a potvrdením od ošetrujúceho lekára. 

Stravné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť  v kancelárii školskej jedálni. 

Informácie na č. tel.: 042/ 43 26 385,      príp.: jedalen@ssnd.sk 

V .................................... dňa.........................                            Podpis zákonného zástupcu: ................................................. 

                   



PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

(odovzdať: stravníci v školskej jedálni ) 

 

Prihlasujem svoje dieťa / žiaka, študenta Spojenej školy sv. Jána Bosca na stravovanie v školskej jedálni: 

Na školský rok: ......................................... 

Meno a priezvisko stravníka: ...............................................................................................Trieda: ........................ 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Číslo účtu, z ktorého bude platba za stravu zrealizovaná: ................................................................................/........... .................... 

č. tel. :.............................................................. e-mail: ............................................................................... 

Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred vždy do 20-teho v mesiaci. Stravník začína platbou v auguste na september a 

končí aprílom na máj. Jún bude prihlasovaní z preplatkov každého stravníka za obdobie september až máj / 

december,,január a február je menej varných dní  / suma bude dostačujúca na pokrytie stravy v mesiaci jún. Samozrejme 

ak  sa stravník  nebude chcieť stravovať v tomto mesiaci musí to oznámiť vedúcej ŠJ. 

Číslo účtu:  SK07 0200 0000 0012 1709 3353   

V.S.: (Každý má pridelený svoj Variabilný symbol – treba si ho zadať  na trvalom príkaze v banke prípadne cez 

internetbaking. Pokiaľ ho žiak/stravník nezadá, platba nebude správne zaradená  na účet školskej jedálne!) 

Platiť môžete trvalým príkazom, cez internetbanking, prípadne priamo v banke. Mesačná platba za stravu v jednotlivých 

mesiacoch (*viď tabuľka) bude rovnaká, v mesiaci júl bude záverečné zúčtovanie dorovnané.  

(Poštové poukážky na platbu stravného v našej ŠJ sa už používať nebudú.) 

Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (mesačná platba za 20 pracovných dní / zaokrúhlene nahor) 

Žiaci materskej školy 

Predškoláci 

Mesačná platba  Žiaci materskej školy  Mesačná platba 

Desiata, obed, olovrant                     9,- Eur Desiata, obed, olovrant                     30,- Eur 

                  Žiaci príma - kvarty Študenti Gymnázia: kvinta – oktáva, 1.- 4. roč. G4,  

SOŠ  

     Obed  1,23 + 0,05 (réžia) 25,60 Eur  Obed    1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 Zamestnanci 

  Obed   1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania 

počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za 

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

Zápisný lístok možno použiť aj na zápis diétneho stravovania s doplnením názvu diéty a potvrdením od ošetrujúceho lekára. 

Stravné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť  v kancelárii školskej jedálni. 

Informácie na č. tel.: 042/ 43 26 385,      príp.: jedalen@ssnd.sk 

V .................................... dňa.........................                            Podpis zákonného zástupcu: ................................................. 

                  



PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

(odovzdať: stravníci v školskej jedálni ) 

 

Prihlasujem svoje dieťa / žiaka, študenta Spojenej školy sv. Jána Bosca na stravovanie v školskej jedálni: 

Na školský rok: ......................................... 

Meno a priezvisko stravníka: ...............................................................................................Trieda: ........................ 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Číslo účtu, z ktorého bude platba za stravu zrealizovaná: ................................................................... ............./............................... 

č. tel. :.............................................................. e-mail: ............................................................................... 

Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred vždy do 20-teho v mesiaci. Stravník začína platbou v auguste na september a 

končí aprílom na máj. Jún bude prihlasovaní z preplatkov každého stravníka za obdobie september až máj / 

december,,január a február je menej varných dní  / suma bude dostačujúca na pokrytie stravy v mesiaci jún. Samozrejme 

ak  sa stravník  nebude chcieť stravovať v tomto mesiaci musí to oznámiť vedúcej ŠJ. 

Číslo účtu:  SK07 0200 0000 0012 1709 3353   

V.S.: (Každý má pridelený svoj Variabilný symbol – treba si ho zadať na trvalom príkaze v banke prípadne cez 

internetbaking. Pokiaľ ho žiak/stravník nezadá, platba nebude správne zaradená  na účet školskej jedálne!) 

Platiť môžete trvalým príkazom, cez internetbanking, prípadne priamo v banke. Mesačná platba za stravu v jednotlivých 

mesiacoch (*viď tabuľka) bude rovnaká, v mesiaci júl bude záverečné zúčtovanie dorovnané.  

(Poštové poukážky na platbu stravného v našej ŠJ sa už používať nebudú.) 

Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (mesačná platba za 20 pracovných dní / zaokrúhlene nahor) 

 

Žiaci materskej školy 

Predškoláci 

Mesačná platba  Žiaci materskej školy  Mesačná platba 

Desiata, obed, olovrant                     9,- Eur Desiata, obed, olovrant                     30,- Eur 

                  Žiaci príma - kvarty Študenti Gymnázia: kvinta – oktáva, 1.- 4. roč. G4,  

SOŠ  

     Obed  1,23 + 0,05 (réžia) 25,60 Eur  Obed    1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 Zamestnanci 

  Obed   1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania 

počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za 

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

Zápisný lístok možno použiť aj na zápis diétneho stravovania s doplnením názvu diéty a potvrdením od ošetrujúceho lekára. 

Stravné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť  v kancelárii školskej jedálni. 

Informácie na č. tel.: 042/ 43 26 385,      príp.: jedalen@ssnd.sk 

V .................................... dňa.........................                            Podpis zákonného zástupcu: ................................................. 

                    



PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

(odovzdať: stravníci v školskej jedálni ) 

 

Prihlasujem svoje dieťa / žiaka, študenta Spojenej školy sv. Jána Bosca na stravovanie v školskej jedálni: 

Na školský rok: ......................................... 

Meno a priezvisko stravníka: ...............................................................................................Trieda: ........................ 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Číslo účtu, z ktorého bude platba za stravu zrealizovaná: ................................................................... ............./............................... 

č. tel. :.............................................................. e-mail: ............................................................................... 

Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred vždy do 20-teho v mesiaci. Stravník začína platbou v auguste na september a 

končí aprílom na máj. Jún bude prihlasovaní z preplatkov každého stravníka za obdobie september až máj / 

december,,január a február je menej varných dní  / suma bude dostačujúca na pokrytie stravy v mesiaci jún. Samozrejme 

ak  sa stravník  nebude chcieť stravovať v tomto mesiaci musí to oznámiť vedúcej ŠJ. 

Číslo účtu:  SK07 0200 0000 0012 1709 3353   

V.S.: (Každý má pridelený svoj Variabilný symbol – treba si ho zadať na trvalom príkaze v banke prípadne cez 

internetbaking. Pokiaľ ho žiak/stravník nezadá, platba nebude správne zaradená  na účet školskej jedálne!) 

Platiť môžete trvalým príkazom, cez internetbanking, prípadne priamo v banke. Mesačná platba za stravu v jednotlivých 

mesiacoch (*viď tabuľka) bude rovnaká, v mesiaci júl bude záverečné zúčtovanie dorovnané.  

(Poštové poukážky na platbu stravného v našej ŠJ sa už používať nebudú.) 

Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (mesačná platba za 20 pracovných dní / zaokrúhlene nahor) 

 

Žiaci materskej školy 

Predškoláci 

Mesačná platba  Žiaci materskej školy  Mesačná platba 

Desiata, obed, olovrant                     9,- Eur Desiata, obed, olovrant                     30,- Eur 

                  Žiaci príma - kvarty Študenti Gymnázia: kvinta – oktáva, 1.- 4. roč. G4,  

SOŠ  

     Obed  1,23 + 0,05 (réžia) 25,60 Eur  Obed    1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 Zamestnanci 

  Obed   1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania 

počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za 

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

Zápisný lístok možno použiť aj na zápis diétneho stravovania s doplnením názvu diéty a potvrdením od ošetrujúceho lekára. 

Stravné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť  v kancelárii školskej jedálni. 

Informácie na č. tel.: 042/ 43 26 385,      príp.: jedalen@ssnd.sk 

V .................................... dňa.........................                            Podpis zákonného zástupcu: ................................................. 

                    



PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

(odovzdať: stravníci v školskej jedálni ) 

 

Prihlasujem svoje dieťa / žiaka, študenta Spojenej školy sv. Jána Bosca na stravovanie v školskej jedálni: 

Na školský rok: ......................................... 

Meno a priezvisko stravníka: ...............................................................................................Trieda: ........................ 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Číslo účtu, z ktorého bude platba za stravu zrealizovaná: ................................................................................/............................... 

č. tel. :.............................................................. e-mail: ............................................................................... 

Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred vždy do 20-teho v mesiaci. Stravník začína platbou v auguste na september a 

končí aprílom na máj. Jún bude prihlasovaní z preplatkov každého stravníka za obdobie september až máj / 

december,,január a február je menej varných dní  / suma bude dostačujúca na pokrytie stravy v mesiaci jún. Samozrejme 

ak  sa stravník  nebude chcieť stravovať v tomto mesiaci musí to oznámiť vedúcej ŠJ. 

Číslo účtu:  SK07 0200 0000 0012 1709 3353   

V.S.: (Každý má pridelený svoj Variabilný symbol – treba si ho zadať  na trvalom príkaze v banke prípadne cez 

internetbaking. Pokiaľ ho žiak/stravník nezadá, platba nebude správne zaradená  na účet školskej jedálne!) 

Platiť môžete trvalým príkazom, cez internetbanking, prípadne priamo v banke. Mesačná platba za stravu v jednotlivých 

mesiacoch (*viď tabuľka) bude rovnaká, v mesiaci júl bude záverečné zúčtovanie dorovnané.  

(Poštové poukážky na platbu stravného v našej ŠJ sa už používať nebudú.) 

Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (mesačná platba za 20 pracovných dní / zaokrúhlene nahor) 

 

Žiaci materskej školy 

Predškoláci 

Mesačná platba  Žiaci materskej školy  Mesačná platba 

Desiata, obed, olovrant                     9,- Eur Desiata, obed, olovrant                     30,- Eur 

                  Žiaci príma - kvarty Študenti Gymnázia: kvinta – oktáva, 1.- 4. roč. G4,  

SOŠ  

     Obed  1,23 + 0,05 (réžia) 25,60 Eur  Obed    1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 Zamestnanci 

  Obed   1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania 

počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za 

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

Zápisný lístok možno použiť aj na zápis diétneho stravovania s doplnením názvu diéty a potvrdením od ošetrujúceho lekára. 

Stravné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť  v kancelárii školskej jedálni. 

Informácie na č. tel.: 042/ 43 26 385,      príp.: jedalen@ssnd.sk 

V .................................... dňa.........................                            Podpis zákonného zástupcu: ................................................. 

              



PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

(odovzdať: stravníci v školskej jedálni ) 

 

Prihlasujem svoje dieťa / žiaka, študenta Spojenej školy sv. Jána Bosca na stravovanie v školskej jedálni: 

Na školský rok: ......................................... 

Meno a priezvisko stravníka: ...............................................................................................Trieda: ................ ........ 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Číslo účtu, z ktorého bude platba za stravu zrealizovaná: ................................................................... ............./............................... 

č. tel. :.............................................................. e-mail: ............................................................................... 

Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred vždy do 20-teho v mesiaci. Stravník začína platbou v auguste na september a 

končí aprílom na máj. Jún bude prihlasovaní z preplatkov každého stravníka za obdobie september až máj / 

december,,január a február je menej varných dní  / suma bude dostačujúca na pokrytie stravy v mesiaci jún. Samozrejme 

ak  sa stravník  nebude chcieť stravovať v tomto mesiaci musí to oznámiť vedúcej ŠJ. 

Číslo účtu:  SK07 0200 0000 0012 1709 3353   

V.S.: (Každý má pridelený svoj Variabilný symbol – treba si ho zadať  na trvalom príkaze v banke prípadne cez 

internetbaking. Pokiaľ ho žiak/stravník nezadá, platba nebude správne zaradená  na účet školskej jedálne!) 

Platiť môžete trvalým príkazom, cez internetbanking, prípadne priamo v banke. Mesačná platba za stravu v jednotlivých 

mesiacoch (*viď tabuľka) bude rovnaká, v mesiaci júl bude záverečné zúčtovanie dorovnané.  

(Poštové poukážky na platbu stravného v našej ŠJ sa už používať nebudú.) 

Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (mesačná platba za 20 pracovných dní / zaokrúhlene nahor) 

 

Žiaci materskej školy 

Predškoláci 

Mesačná platba  Žiaci materskej školy  Mesačná platba 

Desiata, obed, olovrant                     9,- Eur Desiata, obed, olovrant                     30,- Eur 

                  Žiaci príma - kvarty Študenti Gymnázia: kvinta – oktáva, 1.- 4. roč. G4,  

SOŠ  

     Obed  1,23 + 0,05 (réžia) 25,60 Eur  Obed    1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 Zamestnanci 

  Obed   1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania 

počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za 

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

Zápisný lístok možno použiť aj na zápis diétneho stravovania s doplnením názvu diéty a potvrdením od ošetrujúceho lekára. 

Stravné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť  v kancelárii školskej jedálni. 

Informácie na č. tel.: 042/ 43 26 385,      príp.: jedalen@ssnd.sk 

V .................................... dňa.........................                            Podpis zákonného zástupcu: ................................................. 

                    



PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

(odovzdať: stravníci v školskej jedálni ) 

 

Prihlasujem svoje dieťa / žiaka, študenta Spojenej školy sv. Jána Bosca na stravovanie v školskej jedálni: 

Na školský rok: ......................................... 

Meno a priezvisko stravníka: .............................................................................................. .Trieda: ........................ 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Číslo účtu, z ktorého bude platba za stravu zrealizovaná: ................................................................................/.......... ..................... 

č. tel. :.............................................................. e-mail: ............................................................................... 

Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred vždy do 20-teho v mesiaci. Stravník začína platbou v auguste na september a 

končí aprílom na máj. Jún bude prihlasovaní z preplatkov každého stravníka za obdobie september až máj / 

december,,január a február je menej varných dní  / suma bude dostačujúca na pokrytie stravy v mesiaci jún. Samozrejme 

ak  sa stravník  nebude chcieť stravovať v tomto mesiaci musí to oznámiť vedúcej ŠJ. 

Číslo účtu:  SK07 0200 0000 0012 1709 3353   

V.S.: (Každý má pridelený svoj Variabilný symbol – treba si ho zadať  na trvalom príkaze v banke prípadne cez 

internetbaking. Pokiaľ ho žiak/stravník nezadá, platba nebude správne zaradená  na účet školskej jedálne!) 

Platiť môžete trvalým príkazom, cez internetbanking, prípadne priamo v banke. Mesačná platba za stravu v jednotlivých 

mesiacoch (*viď tabuľka) bude rovnaká, v mesiaci júl bude záverečné zúčtovanie dorovnané.  

(Poštové poukážky na platbu stravného v našej ŠJ sa už používať nebudú.) 

Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (mesačná platba za 20 pracovných dní / zaokrúhlene nahor) 

 

Žiaci materskej školy 

Predškoláci 

Mesačná platba  Žiaci materskej školy  Mesačná platba 

Desiata, obed, olovrant                     9,- Eur Desiata, obed, olovrant                     30,- Eur 

                  Žiaci príma - kvarty Študenti Gymnázia: kvinta – oktáva, 1.- 4. roč. G4,  

SOŠ  

     Obed  1,23 + 0,05 (réžia) 25,60 Eur  Obed    1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 Zamestnanci 

  Obed   1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania 

počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za 

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

Zápisný lístok možno použiť aj na zápis diétneho stravovania s doplnením názvu diéty a potvrdením od ošetrujúceho lekára. 

Stravné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť  v kancelárii školskej jedálni. 

Informácie na č. tel.: 042/ 43 26 385,      príp.: jedalen@ssnd.sk 

V .................................... dňa.........................                            Podpis zákonného zástupcu: ................................................. 

                  



PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

(odovzdať: stravníci v školskej jedálni ) 

 

Prihlasujem svoje dieťa / žiaka, študenta Spojenej školy sv. Jána Bosca na stravovanie v školskej jedálni: 

Na školský rok: ......................................... 

Meno a priezvisko stravníka: ...............................................................................................Trieda: ........................ 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Číslo účtu, z ktorého bude platba za stravu zrealizovaná: ................................................................... ............./............................... 

č. tel. :.............................................................. e-mail: ............................................................................... 

Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred vždy do 20-teho v mesiaci. Stravník začína platbou v auguste na september a 

končí aprílom na máj. Jún bude prihlasovaní z preplatkov každého stravníka za obdobie september až máj / 

december,,január a február je menej varných dní  / suma bude dostačujúca na pokrytie stravy v mesiaci jún. Samozrejme 

ak  sa stravník  nebude chcieť stravovať v tomto mesiaci musí to oznámiť vedúcej ŠJ. 

Číslo účtu:  SK07 0200 0000 0012 1709 3353   

V.S.: (Každý má pridelený svoj Variabilný symbol – treba si ho zadať na trvalom príkaze v banke prípadne cez 

internetbaking. Pokiaľ ho žiak/stravník nezadá, platba nebude správne zaradená  na účet školskej jedálne!) 

Platiť môžete trvalým príkazom, cez internetbanking, prípadne priamo v banke. Mesačná platba za stravu v jednotlivých 

mesiacoch (*viď tabuľka) bude rovnaká, v mesiaci júl bude záverečné zúčtovanie dorovnané.  

(Poštové poukážky na platbu stravného v našej ŠJ sa už používať nebudú.) 

Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (mesačná platba za 20 pracovných dní / zaokrúhlene nahor) 

 

Žiaci materskej školy 

Predškoláci 

Mesačná platba  Žiaci materskej školy  Mesačná platba 

Desiata, obed, olovrant                     9,- Eur Desiata, obed, olovrant                     30,- Eur 

                  Žiaci príma - kvarty Študenti Gymnázia: kvinta – oktáva, 1.- 4. roč. G4,  

SOŠ  

     Obed  1,23 + 0,05 (réžia) 25,60 Eur  Obed    1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 Zamestnanci 

  Obed   1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania 

počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za 

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

Zápisný lístok možno použiť aj na zápis diétneho stravovania s doplnením názvu diéty a potvrdením od ošetrujúceho lekára. 

Stravné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť  v kancelárii školskej jedálni. 

Informácie na č. tel.: 042/ 43 26 385,      príp.: jedalen@ssnd.sk 

V .................................... dňa.........................                            Podpis zákonného zástupcu: ................................................. 

                   



PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

(odovzdať: stravníci v školskej jedálni ) 

 

Prihlasujem svoje dieťa / žiaka, študenta Spojenej školy sv. Jána Bosca na stravovanie v školskej jedálni: 

Na školský rok: ......................................... 

Meno a priezvisko stravníka: ...............................................................................................Trieda: ........................ 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Číslo účtu, z ktorého bude platba za stravu zrealizovaná: ................................................................... ............./............................... 

č. tel. :.............................................................. e-mail: ............................................................................... 

Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred vždy do 20-teho v mesiaci. Stravník začína platbou v auguste na september a 

končí aprílom na máj. Jún bude prihlasovaní z preplatkov každého stravníka za obdobie september až máj / 

december,,január a február je menej varných dní  / suma bude dostačujúca na pokrytie stravy v mesiaci jún. Samozrejme 

ak  sa stravník  nebude chcieť stravovať v tomto mesiaci musí to oznámiť vedúcej ŠJ. 

Číslo účtu:  SK07 0200 0000 0012 1709 3353   

V.S.: (Každý má pridelený svoj Variabilný symbol – treba si ho všimnúť  a zadať ho na trvalom príkaze v banke prípadne cez 

internetbaking. Pokiaľ ho žiak/stravník nezadá, platba nebude správne zaradená  na účet školskej jedálne!) 

Platiť môžete trvalým príkazom, cez internetbanking, prípadne priamo v banke. Mesačná platba za stravu v jednotlivých 

mesiacoch (*viď tabuľka) bude rovnaká, v mesiaci júl bude záverečné zúčtovanie dorovnané.  

(Poštové poukážky na platbu stravného v našej ŠJ sa už používať nebudú.) 

Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (mesačná platba za 20 pracovných dní / zaokrúhlene nahor) 

 

Žiaci materskej školy 

Predškoláci 

Mesačná platba  Žiaci materskej školy  Mesačná platba 

Desiata, obed, olovrant                     9,- Eur Desiata, obed, olovrant                     30,- Eur 

                  Žiaci príma - kvarty Študenti Gymnázia: kvinta – oktáva, 1.- 4. roč. G4,  

SOŠ  

     Obed  1,23 + 0,05 (réžia) 25,60 Eur  Obed    1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 Zamestnanci 

  Obed   1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania 

počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za 

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

Zápisný lístok možno použiť aj na zápis diétneho stravovania s doplnením názvu diéty a potvrdením od ošetrujúceho lekára. 

Stravné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť  v kancelárii školskej jedálni. 

Informácie na č. tel.: 042/ 43 26 385,      príp.: jedalen@ssnd.sk 

V .................................... dňa.........................                            Podpis zákonného zástupcu: ............................................... 

                



PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

(odovzdať:  stravníci v školskej jedálni ) 

 

Prihlasujem svoje dieťa / žiaka, študenta Spojenej školy sv. Jána Bosca na stravovanie v školskej jedálni: 

Na školský rok: ......................................... 

Meno a priezvisko stravníka: ...............................................................................................Trieda: ........................ 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Číslo účtu, z ktorého bude platba za stravu zrealizovaná: ................................................................................/............................... 

č. tel. :.............................................................. e-mail: ............................................................................... 

Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred vždy do 20-teho v mesiaci. Stravník začína platbou v auguste na september a 

končí aprílom na máj. Jún bude prihlasovaní z preplatkov každého stravníka za obdobie september až máj / 

december,,január a február je menej varných dní  / suma bude dostačujúca na pokrytie stravy v mesiaci jún. Samozrejme 

ak  sa stravník  nebude chcieť stravovať v tomto mesiaci musí to oznámiť vedúcej ŠJ. 

Číslo účtu:  SK07 0200 0000 0012 1709 3353   

V.S.: (Každý má pridelený svoj Variabilný symbol – treba ho zadať na trvalom príkaze v banke prípadne cez internetbaking. 

Pokiaľ ho žiak/stravník nezadá, platba nemusí byť správne zaradená  na účet školskej jedálne!) 

Platiť môžete trvalým príkazom, cez internetbanking, prípadne priamo v banke. Mesačná platba za stravu v jednotlivých 

mesiacoch (*viď tabuľka) bude rovnaká, v mesiaci júl bude záverečné zúčtovanie dorovnané.  

(Poštové poukážky na platbu stravného v našej ŠJ sa už používať nebudú.) 

Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (mesačná platba za 20 pracovných dní / zaokrúhlene nahor) 

 

Žiaci materskej školy 

Predškoláci 

Mesačná platba  Žiaci materskej školy  Mesačná platba 

Desiata, obed, olovrant                     9,- Eur Desiata, obed, olovrant                     30,- Eur 

                  Žiaci príma - kvarty Študenti Gymnázia: kvinta – oktáva, 1.- 4. roč. G4,  

SOŠ  

     Obed  1,23 + 0,05 (réžia) 25,60 Eur  Obed    1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 Zamestnanci 

  Obed   1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania 

počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za 

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

Zápisný lístok možno použiť aj na zápis diétneho stravovania s doplnením názvu diéty a potvrdením od ošetrujúceho lekára. 

Stravné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť  v kancelárii školskej jedálni. 

Informácie na č. tel.: 042/ 43 26 385,      príp.: jedalen@ssnd.sk 

V .................................... dňa.........................                                Podpis zákonného zástupcu: ............................................. 

          



PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

(odovzdať: stravníci v školskej jedálni ) 

 

Prihlasujem svoje dieťa / žiaka, študenta Spojenej školy sv. Jána Bosca na stravovanie v školskej jedálni: 

Na školský rok: ......................................... 

Meno a priezvisko stravníka: ...............................................................................................Trieda: ........... ............. 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Číslo účtu, z ktorého bude platba za stravu zrealizovaná: ................................................................... ............./............................... 

č. tel. :.............................................................. e-mail: ............................................................................... 

Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred vždy do 20-teho v mesiaci. Stravník začína platbou v auguste na september a 

končí aprílom na máj. Jún bude prihlasovaní z preplatkov každého stravníka za obdobie september až máj / 

december,,január a február je menej varných dní  / suma bude dostačujúca na pokrytie stravy v mesiaci jún. Samozrejme 

ak  sa stravník  nebude chcieť stravovať v tomto mesiaci musí to oznámiť vedúcej ŠJ. 

Číslo účtu:  SK07 0200 0000 0012 1709 3353   

V.S.: (Každý má pridelený svoj Variabilný symbol – treba ho zadať na trvalom príkaze v banke prípadne cez internetbaking. 

Pokiaľ ho žiak/stravník nezadá, platba nemusí byť správne zaradená  na účet školskej jedálne!) 

Platiť môžete trvalým príkazom, cez internetbanking, prípadne priamo v banke. Mesačná platba za stravu v jednotlivých 

mesiacoch (*viď tabuľka) bude rovnaká, v mesiaci júl bude záverečné zúčtovanie dorovnané.  

(Poštové poukážky na platbu stravného v našej ŠJ sa už používať nebudú.) 

Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (mesačná platba za 20 pracovných dní / zaokrúhlene nahor) 

 

Žiaci materskej školy 

Predškoláci 

Mesačná platba  Žiaci materskej školy  Mesačná platba 

Desiata, obed, olovrant                     9,- Eur Desiata, obed, olovrant                     30,- Eur 

                  Žiaci príma - kvarty Študenti Gymnázia: kvinta – oktáva, 1.- 4. roč. G4,  

SOŠ  

     Obed  1,23 + 0,05 (réžia) 25,60 Eur  Obed    1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 Zamestnanci 

  Obed   1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania 

počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za 

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

Zápisný lístok možno použiť aj na zápis diétneho stravovania s doplnením názvu diéty a potvrdením od ošetrujúceho lekára. 

Stravné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť  v kancelárii školskej jedálni. 

Informácie na č. tel.: 042/ 43 26 385,      príp.: jedalen@ssnd.sk 

V .................................... dňa.........................                                Podpis zákonného zástupcu: ............................................. 

         



PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

(odovzdať:  stravníci v školskej jedálni ) 

 

Prihlasujem svoje dieťa / žiaka, študenta Spojenej školy sv. Jána Bosca na stravovanie v školskej jedálni: 

Na školský rok: ......................................... 

Meno a priezvisko stravníka: ...............................................................................................Trieda: ........................ 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Číslo účtu, z ktorého bude platba za stravu zrealizovaná: ................................................................................/.............. ................. 

č. tel. :.............................................................. e-mail: ............................................................................... 

Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred vždy do 20-teho v mesiaci. Stravník začína platbou v auguste na september a 

končí aprílom na máj. Jún bude prihlasovaní z preplatkov každého stravníka za obdobie september až máj / 

december,,január a február je menej varných dní  / suma bude dostačujúca na pokrytie stravy v mesiaci jún. Samozrejme 

ak  sa stravník  nebude chcieť stravovať v tomto mesiaci musí to oznámiť vedúcej ŠJ. 

Číslo účtu:  SK07 0200 0000 0012 1709 3353   

V.S.: (Každý má pridelený svoj Variabilný symbol – treba ho zadať na trvalom príkaze v banke prípadne cez internetbaking. 

Pokiaľ ho žiak/stravník nezadá, platba nemusí byť správne zaradená  na účet školskej jedálne!) 

Platiť môžete trvalým príkazom, cez internetbanking, prípadne priamo v banke. Mesačná platba za stravu v jednotlivých 

mesiacoch (*viď tabuľka) bude rovnaká, v mesiaci júl bude záverečné zúčtovanie dorovnané.  

(Poštové poukážky na platbu stravného v našej ŠJ sa už používať nebudú.) 

Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (mesačná platba za 20 pracovných dní / zaokrúhlene nahor) 

 

Žiaci materskej školy 

Predškoláci 

Mesačná platba  Žiaci materskej školy  Mesačná platba 

Desiata, obed, olovrant                     9,- Eur Desiata, obed, olovrant                     30,- Eur 

                  Žiaci príma - kvarty Študenti Gymnázia: kvinta – oktáva, 1.- 4. roč. G4,  

SOŠ  

     Obed  1,23 + 0,05 (réžia) 25,60 Eur  Obed    1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 Zamestnanci 

  Obed   1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania 

počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za 

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

Zápisný lístok možno použiť aj na zápis diétneho stravovania s doplnením názvu diéty a potvrdením od ošetrujúceho lekára. 

Stravné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť  v kancelárii školskej jedálni. 

Informácie na č. tel.: 042/ 43 26 385,      príp.: jedalen@ssnd.sk 

V .................................... dňa.........................                            Podpis zákonného zástupcu: ................................................. 

                    



PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

(odovzdať: stravníci v školskej jedálni ) 

 

Prihlasujem svoje dieťa / žiaka, študenta Spojenej školy sv. Jána Bosca na stravovanie v školskej jedálni: 

Na školský rok: ......................................... 

Meno a priezvisko stravníka: ...............................................................................................Trieda: ........................ 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Číslo účtu, z ktorého bude platba za stravu zrealizovaná: ................................................................... ............./............................... 

č. tel. :.............................................................. e-mail: ............................................................................... 

Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred vždy do 20-teho v mesiaci. Stravník začína platbou v auguste na september a 

končí aprílom na máj. Jún bude prihlasovaní z preplatkov každého stravníka za obdobie september až máj / 

december,,január a február je menej varných dní  / suma bude dostačujúca na pokrytie stravy v mesiaci jún. Samozrejme 

ak  sa stravník  nebude chcieť stravovať v tomto mesiaci musí to oznámiť vedúcej ŠJ. 

Číslo účtu:  SK07 0200 0000 0012 1709 3353   

V.S.: (Každý má pridelený svoj Variabilný symbol – treba ho zadať na trvalom príkaze v banke prípadne cez internetbaking. 

Pokiaľ ho žiak/stravník nezadá, platba nemusí byť správne zaradená  na účet školskej jedálne!) 

Platiť môžete trvalým príkazom, cez internetbanking, prípadne priamo v banke. Mesačná platba za stravu v jednotlivých 

mesiacoch (*viď tabuľka) bude rovnaká, v mesiaci júl bude záverečné zúčtovanie dorovnané.  

(Poštové poukážky na platbu stravného v našej ŠJ sa už používať nebudú.) 

Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (mesačná platba za 20 pracovných dní / zaokrúhlene nahor) 

 

Žiaci materskej školy 

Predškoláci 

Mesačná platba  Žiaci materskej školy  Mesačná platba 

Desiata, obed, olovrant                     9,- Eur Desiata, obed, olovrant                     30,- Eur 

                  Žiaci príma - kvarty Študenti Gymnázia: kvinta – oktáva, 1.- 4. roč. G4,  

SOŠ  

     Obed  1,23 + 0,05 (réžia) 25,60 Eur  Obed    1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 Zamestnanci 

  Obed   1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania 

počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za 

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

Zápisný lístok možno použiť aj na zápis diétneho stravovania s doplnením názvu diéty a potvrdením od ošetrujúceho lekára. 

Stravné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť  v kancelárii školskej jedálni. 

Informácie na č. tel.: 042/ 43 26 385,      príp.: jedalen@ssnd.sk 

V .................................... dňa.........................                            Podpis zákonného zástupcu: ................................................. 

                    



PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

(odovzdať: stravníci v školskej jedálni ) 

 

Prihlasujem svoje dieťa / žiaka, študenta Spojenej školy sv. Jána Bosca na stravovanie v školskej jedálni: 

Na školský rok: ......................................... 

Meno a priezvisko stravníka: ...............................................................................................Trieda: ........................ 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Číslo účtu, z ktorého bude platba za stravu zrealizovaná: ................................................................... ............./............................... 

č. tel. :.............................................................. e-mail: ............................................................................... 

Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred vždy do 20-teho v mesiaci. Stravník začína platbou v auguste na september a 

končí aprílom na máj. Jún bude prihlasovaní z preplatkov každého stravníka za obdobie september až máj / 

december,,január a február je menej varných dní  / suma bude dostačujúca na pokrytie stravy v mesiaci jún. Samozrejme 

ak  sa stravník  nebude chcieť stravovať v tomto mesiaci musí to oznámiť vedúcej ŠJ. 

Číslo účtu:  SK07 0200 0000 0012 1709 3353   

V.S.: (Každý má pridelený svoj Variabilný symbol – treba ho zadať na trvalom príkaze v banke prípadne cez internetbaking. 

Pokiaľ ho žiak/stravník nezadá, platba nemusí byť správne zaradená  na účet školskej jedálne!) 

Platiť môžete trvalým príkazom, cez internetbanking, prípadne priamo v banke. Mesačná platba za stravu v jednotlivých 

mesiacoch (*viď tabuľka) bude rovnaká, v mesiaci júl bude záverečné zúčtovanie dorovnané.  

(Poštové poukážky na platbu stravného v našej ŠJ sa už používať nebudú.) 

Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (mesačná platba za 20 pracovných dní / zaokrúhlene nahor) 

 

Žiaci materskej školy 

Predškoláci 

Mesačná platba  Žiaci materskej školy  Mesačná platba 

Desiata, obed, olovrant                     9,- Eur Desiata, obed, olovrant                     30,- Eur 

                  Žiaci príma - kvarty Študenti Gymnázia: kvinta – oktáva, 1.- 4. roč. G4,  

SOŠ  

     Obed  1,23 + 0,05 (réžia) 25,60 Eur  Obed    1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 Zamestnanci 

  Obed   1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania 

počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za 

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

Zápisný lístok možno použiť aj na zápis diétneho stravovania s doplnením názvu diéty a potvrdením od ošetrujúceho lekára. 

Stravné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť  v kancelárii školskej jedálni. 

Informácie na č. tel.: 042/ 43 26 385,      príp.: jedalen@ssnd.sk 

V .................................... dňa.........................                            Podpis zákonného zástupcu: ................................................. 

                    



PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

(odovzdať:  stravníci v školskej jedálni ) 

 

Prihlasujem svoje dieťa / žiaka, študenta Spojenej školy sv. Jána Bosca na stravovanie v školskej jedálni: 

Na školský rok: ......................................... 

Meno a priezvisko stravníka: ...............................................................................................Trieda: ........................ 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Číslo účtu, z ktorého bude platba za stravu zrealizovaná: ................................................................................/...............................  

č. tel. :.............................................................. e-mail: ............................................................................... 

Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred vždy do 20-teho v mesiaci. Stravník začína platbou v auguste na september a 

končí aprílom na máj. Jún bude prihlasovaní z preplatkov každého stravníka za obdobie september až máj / 

december,,január a február je menej varných dní  / suma bude dostačujúca na pokrytie stravy v mesiaci jún. Samozrejme 

ak  sa stravník  nebude chcieť stravovať v tomto mesiaci musí to oznámiť vedúcej ŠJ. 

Číslo účtu:  SK07 0200 0000 0012 1709 3353   

V.S.: (Každý má pridelený svoj Variabilný symbol – treba si ho zadať  na trvalom príkaze v banke prípadne cez 

internetbaking. Pokiaľ ho žiak/stravník nezadá, platba nebude správne zaradená  na účet školskej jedálne!) 

Platiť môžete trvalým príkazom, cez internetbanking, prípadne priamo v banke. Mesačná platba za stravu v jednotlivých 

mesiacoch (*viď tabuľka) bude rovnaká, v mesiaci júl bude záverečné zúčtovanie dorovnané.  

(Poštové poukážky na platbu stravného v našej ŠJ sa už používať nebudú.) 

Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (mesačná platba za 20 pracovných dní / zaokrúhlene nahor) 

 

Žiaci materskej školy 

Predškoláci 

Mesačná platba  Žiaci materskej školy  Mesačná platba 

Desiata, obed, olovrant                     9,- Eur Desiata, obed, olovrant                     30,- Eur 

                  Žiaci príma - kvarty Študenti Gymnázia: kvinta – oktáva, 1.- 4. roč. G4,  

SOŠ  

     Obed  1,23 + 0,05 (réžia) 25,60 Eur  Obed    1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 Zamestnanci 

  Obed   1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania 

počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za 

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

Zápisný lístok možno použiť aj na zápis diétneho stravovania s doplnením názvu diéty a potvrdením od ošetrujúceho lekára. 

Stravné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť  v kancelárii školskej jedálni. 

Informácie na č. tel.: 042/ 43 26 385,      príp.: jedalen@ssnd.sk 

V .................................... dňa.........................                            Podpis zákonného zástupcu: ................................................. 

                    



PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

(odovzdať:  stravníci v školskej jedálni ) 

 

Prihlasujem svoje dieťa / žiaka, študenta Spojenej školy sv. Jána Bosca na stravovanie v školskej jedálni: 

Na školský rok: ......................................... 

Meno a priezvisko stravníka: ...............................................................................................Trieda: ...... .................. 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Číslo účtu, z ktorého bude platba za stravu zrealizovaná: ................................................................... ............./............................... 

č. tel. :.............................................................. e-mail: ............................................................................... 

Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred vždy do 20-teho v mesiaci. Stravník začína platbou v auguste na september a 

končí aprílom na máj. Jún bude prihlasovaní z preplatkov každého stravníka za obdobie september až máj / 

december,,január a február je menej varných dní  / suma bude dostačujúca na pokrytie stravy v mesiaci jún. Samozrejme 

ak  sa stravník  nebude chcieť stravovať v tomto mesiaci musí to oznámiť vedúcej ŠJ. 

Číslo účtu:  SK07 0200 0000 0012 1709 3353   

V.S.: (Každý má pridelený svoj Variabilný symbol – treba si ho zadať  na trvalom príkaze v banke prípadne cez 

internetbaking. Pokiaľ ho žiak/stravník nezadá, platba nebude správne zaradená  na účet školskej jedálne!) 

Platiť môžete trvalým príkazom, cez internetbanking, prípadne priamo v banke. Mesačná platba za stravu v jednotlivých 

mesiacoch (*viď tabuľka) bude rovnaká, v mesiaci júl bude záverečné zúčtovanie dorovnané.  

(Poštové poukážky na platbu stravného v našej ŠJ sa už používať nebudú.) 

Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (mesačná platba za 20 pracovných dní / zaokrúhlene nahor) 

 

Žiaci materskej školy 

Predškoláci 

Mesačná platba  Žiaci materskej školy  Mesačná platba 

Desiata, obed, olovrant                     9,- Eur Desiata, obed, olovrant                     30,- Eur 

                  Žiaci príma - kvarty Študenti Gymnázia: kvinta – oktáva, 1.- 4. roč. G4,  

SOŠ  

     Obed  1,23 + 0,05 (réžia) 25,60 Eur  Obed    1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 Zamestnanci 

  Obed   1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania 

počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za 

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

Zápisný lístok možno použiť aj na zápis diétneho stravovania s doplnením názvu diéty a potvrdením od ošetrujúceho lekára. 

Stravné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť  v kancelárii školskej jedálni. 

Informácie na č. tel.: 042/ 43 26 385,      príp.: jedalen@ssnd.sk 

V .................................... dňa.........................                            Podpis zákonného zástupcu: ................................................. 

                    



PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

(odovzdať: stravníci v školskej jedálni ) 

 

Prihlasujem svoje dieťa / žiaka, študenta Spojenej školy sv. Jána Bosca na stravovanie v školskej jedálni: 

Na školský rok: ......................................... 

Meno a priezvisko stravníka: .................................................................................... ...........Trieda: ........................ 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Číslo účtu, z ktorého bude platba za stravu zrealizovaná: ................................................................................/ ............................... 

č. tel. :.............................................................. e-mail: ............................................................................... 

Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred vždy do 20-teho v mesiaci. Stravník začína platbou v auguste na september a 

končí aprílom na máj. Jún bude prihlasovaní z preplatkov každého stravníka za obdobie september až máj / 

december,,január a február je menej varných dní  / suma bude dostačujúca na pokrytie stravy v mesiaci jún. Samozrejme 

ak  sa stravník  nebude chcieť stravovať v tomto mesiaci musí to oznámiť vedúcej ŠJ. 

Číslo účtu:  SK07 0200 0000 0012 1709 3353   

V.S.: (Každý má pridelený svoj Variabilný symbol – treba si ho všimnúť  a zadať ho na trvalom príkaze v banke prípadne cez 

internetbaking. Pokiaľ ho žiak/stravník nezadá, platba nebude správne zaradená  na účet školskej jedálne!) 

Platiť môžete trvalým príkazom, cez internetbanking, prípadne priamo v banke. Mesačná platba za stravu v jednotlivých 

mesiacoch (*viď tabuľka) bude rovnaká, v mesiaci júl bude záverečné zúčtovanie dorovnané.  

(Poštové poukážky na platbu stravného v našej ŠJ sa už používať nebudú.) 

Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (mesačná platba za 20 pracovných dní / zaokrúhlene nahor) 

 

Žiaci materskej školy 

Predškoláci 

Mesačná platba  Žiaci materskej školy  Mesačná platba 

Desiata, obed, olovrant                     9,- Eur Desiata, obed, olovrant                     30,- Eur 

                  Žiaci príma - kvarty Študenti Gymnázia: kvinta – oktáva, 1.- 4. roč. G4,  

SOŠ  

     Obed  1,23 + 0,05 (réžia) 25,60 Eur  Obed    1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 Zamestnanci 

  Obed   1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania 

počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za 

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

Zápisný lístok možno použiť aj na zápis diétneho stravovania s doplnením názvu diéty a potvrdením od ošetrujúceho lekára. 

Stravné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť  v kancelárii školskej jedálni. 

Informácie na č. tel.: 042/ 43 26 385,      príp.: jedalen@ssnd.sk 

V .................................... dňa.........................                            Podpis zákonného zástupcu: ................................................. 

                   



PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

(odovzdať:  stravníci v školskej jedálni ) 

 

Prihlasujem svoje dieťa / žiaka, študenta Spojenej školy sv. Jána Bosca na stravovanie v školskej jedálni: 

Na školský rok: ......................................... 

Meno a priezvisko stravníka: ...............................................................................................Trieda: ........................ 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Číslo účtu, z ktorého bude platba za stravu zrealizovaná: ................................................................................/............................... 

č. tel. :.............................................................. e-mail: ............................................................................... 

Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred vždy do 20-teho v mesiaci. Stravník začína platbou v auguste na september a 

končí aprílom na máj. Jún bude prihlasovaní z preplatkov každého stravníka za obdobie september až máj / 

december,,január a február je menej varných dní  / suma bude dostačujúca na pokrytie stravy v mesiaci jún. Samozrejme 

ak  sa stravník  nebude chcieť stravovať v tomto mesiaci musí to oznámiť vedúcej ŠJ. 

Číslo účtu:  SK07 0200 0000 0012 1709 3353   

V.S.: (Každý má pridelený svoj Variabilný symbol – treba si ho všimnúť  a zadať ho na trvalom príkaze v banke prípadne cez 

internetbaking. Pokiaľ ho žiak/stravník nezadá, platba nebude správne zaradená  na účet školskej jedálne!) 

Platiť môžete trvalým príkazom, cez internetbanking, prípadne priamo v banke. Mesačná platba za stravu v jednotlivých 

mesiacoch (*viď tabuľka) bude rovnaká, v mesiaci júl bude záverečné zúčtovanie dorovnané.  

(Poštové poukážky na platbu stravného v našej ŠJ sa už používať nebudú.) 

Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (mesačná platba za 20 pracovných dní / zaokrúhlene nahor) 

 

Žiaci materskej školy 

Predškoláci 

Mesačná platba  Žiaci materskej školy  Mesačná platba 

Desiata, obed, olovrant                     9,- Eur Desiata, obed, olovrant                     30,- Eur 

                  Žiaci príma - kvarty Študenti Gymnázia: kvinta – oktáva, 1.- 4. roč. G4,  

SOŠ  

     Obed  1,23 + 0,05 (réžia) 25,60 Eur  Obed    1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 Zamestnanci 

  Obed   1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania 

počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za 

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

Zápisný lístok možno použiť aj na zápis diétneho stravovania s doplnením názvu diéty a potvrdením od ošetrujúceho lekára. 

Stravné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť  v kancelárii školskej jedálni. 

Informácie na č. tel.: 042/ 43 26 385,      príp.: jedalen@ssnd.sk 

V .................................... dňa.........................                            Podpis zákonného zástupcu: ............................................... 

                   



PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

(odovzdať:  stravníci v školskej jedálni ) 

 

Prihlasujem svoje dieťa / žiaka, študenta Spojenej školy sv. Jána Bosca na stravovanie v školskej jedálni: 

Na školský rok: ......................................... 

Meno a priezvisko stravníka: ...............................................................................................Trieda: ........................  

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Číslo účtu, z ktorého bude platba za stravu zrealizovaná: ................................................................... ............./............................... 

č. tel. :.............................................................. e-mail: ............................................................................... 

Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred vždy do 20-teho v mesiaci. Stravník začína platbou v auguste na september a 

končí aprílom na máj. Jún bude prihlasovaní z preplatkov každého stravníka za obdobie september až máj / 

december,,január a február je menej varných dní  / suma bude dostačujúca na pokrytie stravy v mesiaci jún. Samozrejme 

ak  sa stravník  nebude chcieť stravovať v tomto mesiaci musí to oznámiť vedúcej ŠJ. 

Číslo účtu:  SK07 0200 0000 0012 1709 3353   

V.S.: (Každý má pridelený svoj Variabilný symbol – treba ho zadať na trvalom príkaze v banke prípadne cez internetbaking. 

Pokiaľ ho žiak/stravník nezadá, platba nemusí byť správne zaradená  na účet školskej jedálne!) 

Platiť môžete trvalým príkazom, cez internetbanking, prípadne priamo v banke. Mesačná platba za stravu v jednotlivých 

mesiacoch (*viď tabuľka) bude rovnaká, v mesiaci júl bude záverečné zúčtovanie dorovnané.  

(Poštové poukážky na platbu stravného v našej ŠJ sa už používať nebudú.) 

Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (mesačná platba za 20 pracovných dní / zaokrúhlene nahor) 

 

Žiaci materskej školy 

Predškoláci 

Mesačná platba  Žiaci materskej školy  Mesačná platba 

Desiata, obed, olovrant                     9,- Eur Desiata, obed, olovrant                     30,- Eur 

                  Žiaci príma - kvarty Študenti Gymnázia: kvinta – oktáva, 1.- 4. roč. G4,  

SOŠ  

     Obed  1,23 + 0,05 (réžia) 25,60 Eur  Obed    1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 Zamestnanci 

  Obed   1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania 

počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za 

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

Zápisný lístok možno použiť aj na zápis diétneho stravovania s doplnením názvu diéty a potvrdením od ošetrujúceho lekára. 

Stravné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť  v kancelárii školskej jedálni. 

Informácie na č. tel.: 042/ 43 26 385,      príp.: jedalen@ssnd.sk 

V .................................... dňa.........................                                Podpis zákonného zástupcu: ............................................. 

          



PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

(odovzdať: stravníci v školskej jedálni ) 

 

Prihlasujem svoje dieťa / žiaka, študenta Spojenej školy sv. Jána Bosca na stravovanie v školskej jedálni: 

Na školský rok: ......................................... 

Meno a priezvisko stravníka: ...............................................................................................Trieda: ........................ 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Číslo účtu, z ktorého bude platba za stravu zrealizovaná: ................................................................................/.............................. . 

č. tel. :.............................................................. e-mail: ............................................................................... 

Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred vždy do 20-teho v mesiaci. Stravník začína platbou v auguste na september a 

končí aprílom na máj. Jún bude prihlasovaní z preplatkov každého stravníka za obdobie september až máj / 

december,,január a február je menej varných dní  / suma bude dostačujúca na pokrytie stravy v mesiaci jún. Samozrejme 

ak  sa stravník  nebude chcieť stravovať v tomto mesiaci musí to oznámiť vedúcej ŠJ. 

Číslo účtu:  SK07 0200 0000 0012 1709 3353   

V.S.: (Každý má pridelený svoj Variabilný symbol – treba ho zadať na trvalom príkaze v banke prípadne cez internetbaking. 

Pokiaľ ho žiak/stravník nezadá, platba nemusí byť správne zaradená  na účet školskej jedálne!) 

Platiť môžete trvalým príkazom, cez internetbanking, prípadne priamo v banke. Mesačná platba za stravu v jednotlivých 

mesiacoch (*viď tabuľka) bude rovnaká, v mesiaci júl bude záverečné zúčtovanie dorovnané.  

(Poštové poukážky na platbu stravného v našej ŠJ sa už používať nebudú.) 

Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (mesačná platba za 20 pracovných dní / zaokrúhlene nahor) 

 

Žiaci materskej školy 

Predškoláci 

Mesačná platba  Žiaci materskej školy  Mesačná platba 

Desiata, obed, olovrant                     9,- Eur Desiata, obed, olovrant                     30,- Eur 

                  Žiaci príma - kvarty Študenti Gymnázia: kvinta – oktáva, 1.- 4. roč. G4,  

SOŠ  

     Obed  1,23 + 0,05 (réžia) 25,60 Eur  Obed    1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 Zamestnanci 

  Obed   1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania 

počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za 

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

Zápisný lístok možno použiť aj na zápis diétneho stravovania s doplnením názvu diéty a potvrdením od ošetrujúceho lekára. 

Stravné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť  v kancelárii školskej jedálni. 

Informácie na č. tel.: 042/ 43 26 385,      príp.: jedalen@ssnd.sk 

V .................................... dňa.........................                                Podpis zákonného zástupcu: ............................................. 

          



PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

(odovzdať:  stravníci v školskej jedálni ) 

 

Prihlasujem svoje dieťa / žiaka, študenta Spojenej školy sv. Jána Bosca na stravovanie v školskej jedálni: 

Na školský rok: ......................................... 

Meno a priezvisko stravníka: ...............................................................................................Trieda: ........................ 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Číslo účtu, z ktorého bude platba za stravu zrealizovaná: ................................................................... ............./............................... 

č. tel. :.............................................................. e-mail: ............................................................................... 

Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred vždy do 20-teho v mesiaci. Stravník začína platbou v auguste na september a 

končí aprílom na máj. Jún bude prihlasovaní z preplatkov každého stravníka za obdobie september až máj / 

december,,január a február je menej varných dní  / suma bude dostačujúca na pokrytie stravy v mesiaci jún. Samozrejme 

ak  sa stravník  nebude chcieť stravovať v tomto mesiaci musí to oznámiť vedúcej ŠJ. 

Číslo účtu:  SK07 0200 0000 0012 1709 3353   

V.S.: (Každý má pridelený svoj Variabilný symbol – treba ho zadať na trvalom príkaze v banke prípadne cez internetbaking. 

Pokiaľ ho žiak/stravník nezadá, platba nemusí byť správne zaradená  na účet školskej jedálne!) 

Platiť môžete trvalým príkazom, cez internetbanking, prípadne priamo v banke. Mesačná platba za stravu v jednotlivých 

mesiacoch (*viď tabuľka) bude rovnaká, v mesiaci júl bude záverečné zúčtovanie dorovnané.  

(Poštové poukážky na platbu stravného v našej ŠJ sa už používať nebudú.) 

Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (mesačná platba za 20 pracovných dní / zaokrúhlene nahor) 

 

Žiaci materskej školy 

Predškoláci 

Mesačná platba  Žiaci materskej školy  Mesačná platba 

Desiata, obed, olovrant                     9,- Eur Desiata, obed, olovrant                     30,- Eur 

                  Žiaci príma - kvarty Študenti Gymnázia: kvinta – oktáva, 1.- 4. roč. G4,  

SOŠ  

     Obed  1,23 + 0,05 (réžia) 25,60 Eur  Obed    1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 Zamestnanci 

  Obed   1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania 

počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za 

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

Zápisný lístok možno použiť aj na zápis diétneho stravovania s doplnením názvu diéty a potvrdením od ošetrujúceho lekára. 

Stravné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť  v kancelárii školskej jedálni. 

Informácie na č. tel.: 042/ 43 26 385,      príp.: jedalen@ssnd.sk 

V .................................... dňa.........................                            Podpis zákonného zástupcu: ................................................. 

                 



PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

(odovzdať:  stravníci v školskej jedálni ) 

 

Prihlasujem svoje dieťa / žiaka, študenta Spojenej školy sv. Jána Bosca na stravovanie v školskej jedálni: 

Na školský rok: ......................................... 

Meno a priezvisko stravníka: ...............................................................................................Trieda: ........................ 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Číslo účtu, z ktorého bude platba za stravu zrealizovaná: ................................................................... ............./............................... 

č. tel. :.............................................................. e-mail: ............................................................................... 

Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred vždy do 20-teho v mesiaci. Stravník začína platbou v auguste na september a 

končí aprílom na máj. Jún bude prihlasovaní z preplatkov každého stravníka za obdobie september až máj / 

december,,január a február je menej varných dní  / suma bude dostačujúca na pokrytie stravy v mesiaci jún. Samozrejme 

ak  sa stravník  nebude chcieť stravovať v tomto mesiaci musí to oznámiť vedúcej ŠJ. 

Číslo účtu:  SK07 0200 0000 0012 1709 3353   

V.S.: (Každý má pridelený svoj Variabilný symbol – treba ho zadať na trvalom príkaze v banke prípadne cez internetbaking. 

Pokiaľ ho žiak/stravník nezadá, platba nemusí byť správne zaradená  na účet školskej jedálne!) 

Platiť môžete trvalým príkazom, cez internetbanking, prípadne priamo v banke. Mesačná platba za stravu v jednotlivých 

mesiacoch (*viď tabuľka) bude rovnaká, v mesiaci júl bude záverečné zúčtovanie dorovnané.  

(Poštové poukážky na platbu stravného v našej ŠJ sa už používať nebudú.) 

Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (mesačná platba za 20 pracovných dní / zaokrúhlene nahor) 

 

Žiaci materskej školy 

Predškoláci 

Mesačná platba  Žiaci materskej školy  Mesačná platba 

Desiata, obed, olovrant                     9,- Eur Desiata, obed, olovrant                     30,- Eur 

                  Žiaci príma - kvarty Študenti Gymnázia: kvinta – oktáva, 1.- 4. roč. G4,  

SOŠ  

     Obed  1,23 + 0,05 (réžia) 25,60 Eur  Obed    1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 Zamestnanci 

  Obed   1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania 

počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za 

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

Zápisný lístok možno použiť aj na zápis diétneho stravovania s doplnením názvu diéty a potvrdením od ošetrujúceho lekára. 

Stravné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť  v kancelárii školskej jedálni. 

Informácie na č. tel.: 042/ 43 26 385,      príp.: jedalen@ssnd.sk 

V .................................... dňa.........................                            Podpis zákonného zástupcu: ................................................. 

                   



PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

(odovzdať:  stravníci v školskej jedálni ) 

 

Prihlasujem svoje dieťa / žiaka, študenta Spojenej školy sv. Jána Bosca na stravovanie v školskej jedálni: 

Na školský rok: ......................................... 

Meno a priezvisko stravníka: ...............................................................................................Trieda: ........................ 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Číslo účtu, z ktorého bude platba za stravu zrealizovaná: ................................................................................/............................... 

č. tel. :.............................................................. e-mail: ............................................................................... 

Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred vždy do 20-teho v mesiaci. Stravník začína platbou v auguste na september a 

končí aprílom na máj. Jún bude prihlasovaní z preplatkov každého stravníka za obdobie september až máj / 

december,,január a február je menej varných dní  / suma bude dostačujúca na pokrytie stravy v mesiaci jún. Samozrejme 

ak  sa stravník  nebude chcieť stravovať v tomto mesiaci musí to oznámiť vedúcej ŠJ. 

Číslo účtu:  SK07 0200 0000 0012 1709 3353   

V.S.: (Každý má pridelený svoj Variabilný symbol – treba ho zadať na trvalom príkaze v banke prípadne cez internetbaking. 

Pokiaľ ho žiak/stravník nezadá, platba nemusí byť správne zaradená  na účet školskej jedálne!) 

Platiť môžete trvalým príkazom, cez internetbanking, prípadne priamo v banke. Mesačná platba za stravu v jednotlivých 

mesiacoch (*viď tabuľka) bude rovnaká, v mesiaci júl bude záverečné zúčtovanie dorovnané.  

(Poštové poukážky na platbu stravného v našej ŠJ sa už používať nebudú.) 

Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (mesačná platba za 20 pracovných dní / zaokrúhlene nahor) 

 

Žiaci materskej školy 

Predškoláci 

Mesačná platba  Žiaci materskej školy  Mesačná platba 

Desiata, obed, olovrant                     9,- Eur Desiata, obed, olovrant                     30,- Eur 

                  Žiaci príma - kvarty Študenti Gymnázia: kvinta – oktáva, 1.- 4. roč. G4,  

SOŠ  

     Obed  1,23 + 0,05 (réžia) 25,60 Eur  Obed    1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 Zamestnanci 

  Obed   1,33+ 0,05 (réžia) 27,60 Eur 

 

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania 

počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za 

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

Zápisný lístok možno použiť aj na zápis diétneho stravovania s doplnením názvu diéty a potvrdením od ošetrujúceho lekára. 

Stravné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť  v kancelárii školskej jedálni. 

Informácie na č. tel.: 042/ 43 26 385,      príp.: jedalen@ssnd.sk 

V .................................... dňa.........................                            Podpis zákonného zástupcu: ................................................. 

 

 

 

 

 

 

 


