
TÁJÉKOZTATÁS 

 
Az iskolai étkezde elektronikus csipje az iskolalátogatás teljes idejére érvényes. Ára 6,20 €. 
Elvesztése esetén új csipet kell vásárolni. Ha az étkező végleg kijelentkezik az ebédről, a csip visszaadásával visszatérítjük 
az árát (6,20 €). 
Az alsó tagozat (1-4. évf.), felső tagozat (5-9. évf.) és a felnőttek az ebédet egész hónapra előre megrendelhetik a 
megrendelő terminálnál vagy az internetes applikáción (strava.cz). Az ebédet előző napon 13:45 óráig lehet megrendelni, 
illetve lejelenteni. Az ebéd lejelentése a terminálnál vagy az internetes applikáción lehetséges. 
Az ebéd ára utalással téríthető meg előző hónap 20-áig az iskolai étkezde számlaszámára:  
IBAN: SK75 0200 0000 0000 1273 7122 
A Jelentkező íven fel kell tüntetni a számlaszámot, amiről az ebéd utalva lesz. Az utalásnál fel kell tüntetni a VS (variabilný 
symbol)  és a megjegyzéshez (Poznámky pre príjemcu) írják be gyermekük nevét és osztályát. Ha az előleg nem érkezik 
meg a számlára előző hónap 30-áig, a rendszer nem enged ebédet rendelni. 
Az ebédet a 2022/2023–as tanévre 2022. augusztus 22-től lehet intézni az iskolai étkezdében 7:00 órától 11:00 óráig. 
A Jelentkező ívet csak az új diákoknak kell kitölteni – leadni. Aki már a 2021/2022-es iskolai évben étkezett és leadta a 
Jelentkező ívet, annak a GDPR szerint 5 évig érvényes, így nem kell újat leadnia. 
Az ebédre be lehet jelentkezni az internetes applikáción. Ebéd 2022. szeptember 6-tól lesz. Aki ettől a naptól szeretne 
ebédet rendelni, annak 2022. szeptember 5-ig 13:45 óráig kell az ebédet megrendelnie. 
 ----------------------------------------------------------------------------------- 

Súhlas na spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby pre všetky účely v školskej jedálni na obdobie 
školského roka 2021/2022. 
 Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením GDPR a zákonom SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Jelentkezés az iskolai étkezdébe 
 

 

Alulírott .............................................................................(szülő hivatalos neve) bejelentem gyermekemet az 

iskolai étkezdébe a 2022/2023–as  iskolai évtől 

A tanuló hivatalos neve:  ..........................................................................................................................................  

Osztálya:  ..................................................................................................................................................................  

A tanuló lakhelye:  ....................................................................................................................................................  

 

A étkezés összegét mindig előző hónap 20-ig kell megtéríteni banki utalással  

IBAN: …………................................................................................................. 

A banki utalás esetén a fizetendő havi összeg:  1-4. évf.: 30,00 €   5-9. évf.: 30,00 € 
 
A napi ebéd ára :  1-4. évf.: 1,41 € (1,21 € ebéd + 0,20 € rezsi)      5-9. évf.: 1,50 € (1,30 € ebéd + 0,20 € rezsi) 
        Felnőtt: 2,41 € (1,41 € ebéd + 1,00 € rezsi) 

Az időben nem lejelentett étkezés árát nem áll módunkban visszatéríteni. 
 
 

........................................................ 
            a szülő aláírása  


