
Súkromná  stredná  odborná  škola  -  ELBA 
S m e t a n o v a  2,   0 8 0  05    P r e š o v 

tel.: 051 / 7714999  e-mail: odborna@elbaci.sk 
 

     

Záväzná prihláška na školské stravovanie 
 

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

Bydlisko žiaka: .......................................................................................................................... 

Zákonný zástupca: .................................................................................................................... 

Č.tel.: ...................................    e-mail: ...................................................................................... 

 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa ................................................................. na školské stravovanie 

v Súkromnej strednej odbornej škole – ELBA, Smetanova 2, 080 05 Prešov na školský rok 2020/2021.  

Súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov: 

Svojím podpisom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov udeľujem 

súhlas so spracúvaním osobných údajov žiaka, ktorého som zákonným zástupcom S SOŠ ELBA, 

Smetanova 2, 080 05 Prešov, ktorá zabezpečuje dodávateľským spôsobom školské stravovanie pre 

školský rok 2020/2021. 

Diétne stravovanie:  žiak predloží doklad od odborného lekára □ áno  □ nie.  

 

V Prešove dňa ....................................  Podpis zákonného zástupcu ..................................................... 

 

Pokyny k úhrade za stravné 

 

IBAN: SK08 1100 0000 0026 2779 6902 

Termín úhrady:  

- 1. platbu za 09/2020 – realizovať v termíne do 4. 9. 2020,  

- 2. – 10. platbu realizovať do 25-tého dňa v mesiaci vopred – napr. za 10/2020 do 25. 9. 2020,  

Trvalý príkaz realizujte cez bankový účet v sume 29,61 € (1,41 * 21 dní),  

VS – identifikátor stravníka žiakovi pridelí pri predložení záväznej prihlášky ekonómka školy p. Denisa 

Macejová, č.t. 051/77 14 999 

Informácia pre príjemcu – priezvisko_stravné  

 
Prihlásenie aj odhlásenie stravy na daný deň je možné elektronicky prostredníctvom aplikácie EduPage 

alebo  objednávacieho boxu v školskej jedálni do 23.59 hod. predchádzajúceho dňa. Po tomto termíne nie je 

možné sa zo stravovania odhlásiť. Žiak je povinný stravu odobrať.  

Preplatky budú vyrovnané v júli 2021 po polročnej uzávierke školského stravovania. 

Strava sa vydáva prostredníctvom stravovacieho čipu, ktorý je možné zakúpiť v hodnote 3 € u prevádzkovej 

manažérky školy.  

 
Žiak má nárok na odobratie stravy v hodnote 1,41 € len ak sa zúčastní aspoň jednej vyučovacej hodiny v daný deň. 

Ak žiak sa na vyučovaní nezúčastnil z rôznych dôvodov a obed nebol odhlásený prostredníctvom aplikácie EduPage 

v termíne do 23.59 hod., žiak je povinný uhradiť stravnú jednotku v celkovej  hodnote 2,61 €, ktorá mu bude 

vyúčtovaná na základe evidencie odobratej stravy a kontroly elektronickej systému dochádzky na konci 

kalendárneho mesiaca.  


