
 

INFO PRE STRAVNÍKOV A UBYTOVANÝCH V ŠKOLSKOM INTERNÁTE 

Rozlišujte, prosím, číslo účtu na úhradu stravy a číslo účtu na úhradu ubytovania: 

Číslo účtu STRAVA: 7000544341/8180 

IBAN: SK68 8180 0000 0070 0054 4341 

Číslo účtu INTERNÁT: 7000095507/8180  

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0009 5507  

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 16. decembra budú bankové účty školy, na ktoré sa uhrádzajú 

platby za ubytovanie na internáte, resp. platby za stravovanie v školskej jedálni uzatvorené. Žiadame 

Vás preto o realizovanie posledných úhrad v týždni od 7. do 11. decembra 2015, aby boli včas 

pripísané na naše bankové účty. 

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste vo vyššie uvedenom termíne realizovali výlučne platby 

za stravovanie a ubytovanie za obdobie november a december 2015. Platby za stravovanie a 

ubytovanie za mesiac január 2016 je potrebné realizovať až v januári 2016.  

Upozorňujeme rodičov, ktorí majú v banke trvalý príkaz na úhradu platby za stravovanie, aby úhradu 

za stravovanie v mesiaci decembri neuhrádzali, nakoľko v decembri sa bude realizovať vyúčtovanie 

zálohových platieb za stravovanie. 

ODHLASOVANIE ZO STRAVY 

Zo stravy sa odhlasuje priamo v kuchyni u pani Aleny Jurkovičovej: 

pevná linka:   02/54 77 34 00 alebo 02/ 54 77 34 40, klapka 146 

mobil:    0911/978 693  (telefonicky alebo prostredníctvom SMS- správy) 

E-mail:   alena.jurkovicova@domovrosa.sk  

V prípade choroby alebo lekárskeho vyšetrenia sa strava odhlasuje deň vopred do 16.00 h. V prípade 

prepuknutia akútneho ochorenia možno stravu (okrem raňajok a desiaty) odhlásiť v ten deň ráno 

najneskôr do 7.30 h. V prípade nedodržania termínu na odhlasovanie stravy, vám bude strava v 

danom dni zaúčtovaná a musíte ju uhradiť. 

PRIHLASOVANIE NA STRAVU A ZMENY V STRAVOVANÍ 

Do výdajnej školskej jedálne sa prihlasuje osobne u Mgr. Jany Sekerešovej (3. poschodie budovy E). 

Ak žiak žiada o diétne stravovanie, je nutné doniesť potvrdenie od lekára. Požiadavky na zmeny 

v školskom stravovaní sa uskutočňujú len k 1. pracovnému dňu v mesiaci. Písomnú žiadosť je 

potrebné odovzdať osobne. Na celkové odhlásenie z Výdajnej školskej jedálne je potrebné vyzdvihnúť 

si tlačivo a odovzdať ho vyplnené.  

LÍSTKY NA OBED si môžete vyzdvihnúť u pani zástupkyne PaedDr. Sone Gergelovej (budova C). 

 

Viac informácií vám poskytne Mgr. Jana Sekerešová (sociálny pedagóg): 

mobil:    0911/860 481 

E-mail:   jana.sekeresova@oudubba.sk  
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