
 Obchodná akadémia ,Nám. hrdinov 7, 942 01 Šurany 

PRIHLÁŠKA  

na stravovanie pre žiakov stredných škôl  

v Školskej jedálni pri Obchodnej akadémii Šurany  na školský rok 2020/2021 

Záväzne prihlasujem svojho syna/dcéru na stravovanie od : ...................................................    

Meno, priezvisko: .................................................................Trieda/škola: ............................. 

Adresa:  ....................................................................................................................................  

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

 

číslo telefónu :  ................................................číslo účtu......................................................... 

                                                     (vyplňte aj v prípade keď budete platiť poštovou poukážkou)  

                                                              

POZORNE SI PREČÍTAJTE CELÝ TEXT 

Podmienky: Váš syn/dcéra je prihlásený/á na obed automaticky každý vyučovací deň. Zo 

stravy  odhlasujte deň vopred cez webovú stránku : www.jedalen.sk  alebo telefonicky na  

čísle 035/6500853,  v  odôvodnených prípadoch ( choroba, neprítomnosť na vyučovaní) ráno 

do 7,15 hod. Po tomto čase sa na daný stravný deň nedá odhlásiť, pretože Váš obed sa už 

pripravuje, ale môžete si ho odniesť v prinesenej nádobe. 

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

odhlásenie z obeda je zodpovedný  zákonný zástupca žiaka.  

Platba za stravné sa uhrádza na začiatku školského roka na dva mesiace vopred, ďalej 

mesačne vopred, to znamená, že doklad o zaplatení stravného musí byť odovzdaný najneskôr 

v posledný deň , ideálne 20teho dňa  predchádzajúceho mesiaca. Na mesiac jún potom 

platiť nebudete. 

Každý stravník bude prihlásený na stravovanie až po odovzdaní prihlášky a 

dokladu o zaplatení. 

Platiť budete /zakrúžkujte prosím/:    

A. poštovou  poukážkou  

B. trvalým príkazom    

C. prevodom z účtu (preferujeme úhrady prevodom z účtu, platby sú zapísané na 

stravovací účet do troch dní, nemusíte chodiť na poštu, nemusíte nosiť ústrižky 

z poštovej poukážky) 

Číslo účtu:    IBAN:SK7281800000007000308365   

 Pri platbách cez internet banking do správy pre prijímateľa  napíšte meno, priezvisko  

a triedu  žiaka, aby bola úhrada identifikovateľná. 

 Odporúčame zadať trvalý príkaz na sumu 29 €  mesačne. 

 Poštovú poukážku si môžete zobrať kedykoľvek – vo vstupnej chodbe školskej jedálne  

 Pri zápise na stravovanie si musí každý stravník zakúpiť čipovú kartu (3,30 €), ktorú 

je povinný nosiť a preukazovať sa pri výdaji obeda ( v hotovosti u vedúcej školskej 

jedálne) 

http://www.jedalen.sk/


Cena obeda  na školský rok 2020/2021 je určená nasledovne: 

Žiaci 15-19 r. – 1,33 €  za obed  , príspevok na RN je paušálna suma 3€ na mesiac 

 

Prvý stravný deň v šk. roku 2020/2021 je 3. september 2020 

 Prvá platba  je  57,87 € 

september  - 19 x 1,33 € = 25,27 + 3,00 € = 28,27 € 

október      - 20 x 1,33 € =  26,60 + 3,00 €  = 29,60 € 

 

    

 

 

 

                                  Súhlas so spracovaním osobných údajov 

v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 

písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov. Súhlasím so spracúvaním osobných údajov pre účely spojené  so stravovaním môjho 

dieťaťa v Školskej jedálni pri Obchodnej akadémii Šurany. Súhlas udeľujem na školský rok 

2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa: ...............................         Podpis zákonného zástupcu: ............................  

 


