
 SOŠ beauty služieb, Račianska 105, Bratislava 831 02 

 

 

Pokyny pre stravníkov platné od septembra 2021 
 

na školský rok 2021-2022 
  

• Výdaj obedov:    v pracovné dni v čase od 12.00 - 14.10 hod. 

 

Spôsob úhrady na účet Štátna 

pokladnica  

Číslo: SK 20 8180 0000 0070 0047 5462 

   

1./ trvalým bankovým príkazom       2./internet bankingom 

3./ prevodným príkazom v banke 

Denný poplatok  za odobraté jedlo  OBED 

 

RÉŽIA SUMA/MESIAC 

    Žiaci do 15 rokov 

PRIMA, SEKUNDA, TERCIA 

KVARTA 

  

1,30 € 0,15 € 

 

27,55 € 

Žiaci nad 15 rokov 

ŽIACI  1.  AŽ  4.  ROČNÍKA SOŠ 

1,41 € 0,15 € 29,64 € 

 
 

Stravu je možné platiť: 
1. trvalým príkazom v banke;       2. príkazom cez internetbanking;    3. prevodným príkazom v banke  
2. číslo účtu  SK 20 8180 0000 0070 0047 5462 
3. ako variabilný symbol uvádzajte  pridelený kód žiaka (získate u vedúcej ŠJ po odoslaní 
a zaevidovaní prihlášky) 
4. do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dieťaťa a triedu (z dôvodu kontroly) 
5. Stravné musí byť uhradené k 25.  dňu predchádzajúceho mesiaca! (napr. stravné za november je 
potrebné uhradiť do 25.októbra), strava sa platí zálohovo na 19 pracovných dní v mesiaci. 
6. Vyúčtovanie preplatkov na základe žiadosti bude v mesiaci júl  
7.Pri mínusovom stave na účte stravníka sa strava nepodáva!  Pri neobjednanom obede, nemôže 
byť obed vydaný. 

 
Objednávanie a odhlasovanie stravy:  

8. Rodič alebo žiak odhlasuje alebo prihlasuje stravu do 22.00 hod. na nasledujúci deň,  
     poprípade na celý mesiac 

   9.V prípade ak dieťa po chorobe, resp. z iných dôvodov súvisiacich s neprítomnosťou žiaka v škole,  
      nastupuje  do školy, je možné ho v mimoriadnych prípadoch prihlásiť na stravu v daný deň do 7,00 
hod. SMS     správou na  č.t 0948 701 097 (meno,dátum,č.obeda) 

10.V prípade choroby dieťaťa, resp. z iných dôvodov súvisiacich s neprítomnosťou žiaka v škole, je 
možné  odhlásiť dieťa zo stravy v daný deň do 7,00  hod. SMS správou na  

      č.t 0948 701 097(meno,dátum,č.obeda) 
,  11. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.  

12. Pri strate alebo zabudnutí čipu sa žiak bude hlásiť u vedúcej ŠJ alebo u pani kuchárky    
        vydávajúcej obedy.  
13.Je potrebné si zakúpiť čip na stravu v hodnote 4,80 € / čip je možné zakúpiť v kancelarií v ŠJ/ 

14.Prihlasovanie / odhlasovanie strava.cz , kód jedálne 9936 

15. Prihlášku na stravovanie/zápisný lístok, je nutné zaslať na  adresu jedalen@sos-racianska.sk , 
prípadne odovzdať  v školskej jedálni. Bez vyplnenia  prihlášky na nový školský rok bude Vaše konto 
zablokované a nebude možné sa na obedy prihlasovať. 

 Kontakt na vedúcu ŠJ: Pevná linka: 02/44 25 80 40,  mobil:0948 701 097 
e-mail:  jedalen@sos-racianska.sk 

 


