
 

Školská jedáleň pri  Strednej odbornej škole  poľnohospodárstva a služieb na vidieku  

Zdenka Nejedlého 13, 934 01 Levice 

Telefonický kontakt : 0907 754 174      Kontaktná osoba : Pirošová Darina 

              vedúca jedálne 

 

 

         PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

   v školskom roku 2019/2020 
 

Informácie o stravníkovi : 
Meno a priezvisko : 

Bydlisko : 

Názov školy, ktorú navštevuje : 

Názov internátu, kde je ubytovaný : 

Meno a priezvisko matky/otca ( zákonný zástupca ), telefonický kontakt : 

 

 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v školskej jedálni   

na školský rok 2019/2020  

odo dňa: .......................................                    

     

 ________________ 

   Podpis rodiča 

 

Finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo s účinnosťou od 01.09.2019 vydané 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR: 

 

Raňajky a desiata : 1,19 €   Obed : 1,26 €   Večera : 1,15 € 

 

Mesačné platby : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosím o zakrúžkovanie  vybratej stravy, ktorú bude vaše dieťa odoberať !   

 

 

Raňajky 20 x 23,80 

Obedy  20 x 25,20 

Večere 16 x 18,40 

Raňajky + obedy   49,00 

Raňajky + večere 42,20 

Raňajky + obedy + večere ( CDS ) 67,40 

Obedy + večere 43,60 

  



 

Spôsob úhrady : 

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred a to: 

 bankovým prevodom 

 poštovou poukážkou ( škola poštové poukážky nevydáva ) 

Číslo účtu : SK47 8180 0000 0070 0030 8912 

Konštatný symbol : 0308  Variabilný symbol : mesiac platby 

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko stravníka. 

 

V prípade omeškania platby za stravu, nemôže byť žiakovi poskytnutá strava na nasledujúci 

mesiac. 

 

Prihláška na stravovanie je záväzná na celý školský rok. Zo stravovania  je možné                

sa odhlásiť počas školského roka len na základe písomnej žiadosti, mesiac vopred. 

( to platí aj pri odhlásení sa z jednotlivých druhov stravy – raňajky, obed, večera ) 

 

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné deň vopred do 14.00 hod., v pondelok  

ráno do 7.30 hod., telefonicky, sms - mobil vedúcej ŠJ  : 0907754174, vhodením stravného 

lístka do schránky v ŠJ, poprípade na email : sj.sospasvlevice@gmail.com 

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

 

Preplatky za stravu, ktoré vzniknú počas školského roka sú zasielané na čísla účtov 

z ktorého bola platená strava,  raz ročne po skončení školského roka v priebehu mesiaca júl. 

Stravníci ktorí uhrádzajú stravu poštovou poukážkou sú povinní  podať písomnú žiadosť na 

vrátenie preplatku s uvedením čísla účtu na ktorý má byť preplatok poslaný. Preplatky žiakom 

z maturitných ročníkov alebo žiakom ktorí ukončia vzdelávanie sa vrátia v plnej výške. 

Žiakom ktorí pokračujú v štúdiu  sa vráti preplatok ktorý presahuje hodnotu 20,- €, táto suma 

zostáva ako záloha na budúci školský rok. 

 

 

     

     

 ________________ 

   Podpis rodiča 

 

  

 


