
 

Školská jedáleň pri 1. súkromnom gymnáziu, Bajkalská 20,  821 08  Bratislava 
 

                                     

Podmienky stravovania v školskom roku 2022/2023 
 

Stravovanie začína dňom 6.9.2022  V jedálni ponúkame výber z 5 jedál a možnosť objednať 

obedy aj pre žiakov s bezlepkovou a s bezlaktózovou diétou. 

Obedy v školskej jedálni si každý študent objednáva sám prostredníctvom čipu.  
 

Cena obedov :                                          bežný obed                                    diéta 

SZŠ 1. – 4. ročník    2,-  €                                               2,70 € 

SZŠ 5. – 9. ročník    2,40  €                                            3,- € 

1.SG príma – kvarta    2,40  €                                            3,- € 

1.SG kvinta – oktáva, 1. – 4.ročník              2,70  €                                            3,50 € 
 

Konto študenta je potrebné dopĺňať mesačne, ideálne k 20. dňu predchádzajúceho mesiaca, 

eventuálne podľa vlastného uváženia. Bez finančných prostriedkov na konte nie je možné 

obed objednať. 

Priebežný stav konta je možné zistiť v mobilnej aplikácii EduPage alebo na objednávacom 

boxe na recepcii školy. 

Aby sa predišlo problémom  s nedostatočným kreditom na účte za obedy, odporúčame  

nastaviť trvalé príkazy. 
 

Číslo účtu ŠJ: SK25 1100 0000 0026 2285 2215  – Tatrabanka 

Konštantný symbol: 0558 

Variabilný symbol: je individuálny pre každého študenta.  

Poznámka: meno žiaka a trieda 
 

Objednávanie a odhlasovanie obedov 

Obedy je možné objednať na týždeň dopredu,  aj počas víkendov, najneskôr však deň 

vopred do 14.00 hod.! Objednaný obed je možné zmeniť alebo odhlásiť v aktuálny deň 

maximálne do 8.00 hod. cez aplikáciu v mobile alebo cez objednávací box na recepcii, len 

vo výnimočných prípadoch  e-mailom (info@1sg.sk). 

Objednanie/odhlásenie obeda na aktuálny deň po 8.00 hod. nemôže byť akceptované. 

Študent si obedy  prihlasuje, mení alebo odhlasuje cez: 

a) stránku 1sg.edupage.org – prihlási sa vpravo hore, prihlasovacie meno a heslo dostane pri      

    vydaní čipu na študijnom odd. u p. Lesákovej. Heslo je nutné zmeniť podľa pokynov na:  

    http://help.edupage.org/text.php?id=1125&lang=sk 

      Prihlásenie študenta : http://help.edupage.org/text.php?id=1119&lang=sk 

    Prihlasovať sa dá aj svojím e-mailovým účtom, ak si žiak po prihlásení EduPage kontom  

    pridá ďalšie EduPage konto, v ktorom si nastaví ľubovoľný používaný e-mail. (Pozor,  

    nepoužívať rovnaké heslo ako do e-mailu.) Týmto spôsobom je možné vytvoriť si aj prístup  

    pre rodiča. 
 

Kontakt na vedúcu jedálne: 02/50204613 alebo  0917 732 151 (Nové číslo mobilu!) 

 

 

 

Bratislava 19. 8. 2022                           Elena Minárová 

            vedúca ŠJ 
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