
Stredná odborná škola gastronómie a služieb Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 

Prešov 

 

Zápisný lístok 

na stravovanie sa v SOŠ gastronómie a služieb Prešov 
 

Priezvisko a meno: ..........................................................................................................… 
 

Dátum narodenia: ............................................................................................................. 
 

Názov školy: ............................................................................................................. 
 

Trieda: ......................... 
 

Čip ID karta: .............................................. 
 

Telefonický kontakt na zákonného zástupcu: .................................................................... 
 

Dôležité informácie: 

 

- ponúkame na výber 2 jedlá (prednastavený k odberu je obed č.1) 

- jedálny lístok je zverejnený najneskôr vo štvrtok týždeň vopred 

- zmeny (odhlásenie, výber jedla) je možné uskutočniť najneskôr do 14:00 hod. 

predchádzajúceho dňa  
- platbu za stravu je potrebné uskutočniť najneskôr do 20.-teho dňa mesiac vopred trvalým 

príkazom z vášho účtu alebo jednorazovou úhradou (prevodný príkaz), 

Internetbanking SK90 8180 0000 0070 0051 8143 

- zostatok kreditu na stravovacom účte ku koncu mesiaca je automaticky použitý na úhradu 

stravného na nasledujúci mesiac 

- cena čipu 1,50 € a jednorazový ročný poplatok 2 € 

 

Stredná škola študent: 

  

Cena obeda 2,70 €:  príspevok rodič 1,50 € 

 režijné náklady hradené školou 1,20 € 

  

 

- ďalšie potrebné informácie Vám poskytneme  na tel. čísle  051/7710863, 0944382150 

 

Podpisom tohto dokumentu zároveň prehlasujem, že vyššie uvedený  stravník je 

žiakom/študentom alebo zamestnancom vyššie uvedenej školy. Poskytnuté údaje slúžia na 

overenie oprávnenosti poskytovania stravovania na základe údajov poskytnutých školou. 

Príslušná škola je zároveň prevádzkovateľom spracovania osobných údajov. SOŠ gastronómie 

a služieb Prešov vystupuje v tomto vzťahu ako sprostredkovateľ na základe zmluvy 

s prevádzkovateľom. 

 

...................................…… ...........………………………….. 

 miesto a dátum  podpis zákonného zástupcu 
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 0,85  €   platí pracovník 
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