
Odhlásenie sa z obeda cez www.eskoly.sk 
1. Na stránke www.eskoly.sk zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo. (Ak ste heslo zabudli, napíšte e-mail vedúcej jedálne: kovacova@gpnr.sk) 

Jedálny lístok sa dá prezerať aj bez prihlásenia, treba v spodnej časti vybrať obec Nitra a zariadenie Gymnázium, Párovská 1, Nitra 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ak sa prihlásite, zobrazí sa jedálny lístok na aktuálny týždeň, resp. na nasledujúce týždne.  

 Z jednotlivých obedov je možné sa odhlásiť, resp. sa opäť prihlásiť pomocou zaškrtávacích políčok.  

 Odhlásiť sa z obeda je možné najneskôr do 14:30 predchádzajúceho dňa. 

 Ak je políčko šedé, z obeda sa už nemožno odhlásiť, hoci obed ešte nebol v jedálni odobraný (viď obrázok - Pondelok). Po odobraní obeda 

pomocou čipovej karty bude stav zmenený na Odobrané: Áno. 

 Ak urobíte v odhlásení/prihlásení zmenu, čiara, ktorá oddeľuje názvy dní od obedového menu sa zmení zo zelenej na oranžovú – to znamená, 

že vaša požiadavka čaká na spracovanie (viď obrázok). Ak vedúca jedálne zmenu potvrdí, čiara bude po opätovnom načítaní jedálneho lístka 

(alebo opätovnom prihlásení) opäť zelená. 

 Ak sa chcete odhlásiť z obeda v deň, na ktorý ešte nie je zverejnený jedálny lístok, volajte: 037 69 330 22 alebo 037 652 95 75. 

 

3. Pod jedálnym lístkom sa zobrazuje aj konečný stav vášho „obedového“ účtu (viď obrázok). 

Po potvrdení zmeny vedúcou jedálne sa zmení aj stav tohto účtu. Je dôležité, aby stav účtu neklesol pod 5,60 € (5 žiackych obedov)! Aby vám bol 

obed vydaný, je potrebné stav navýšiť buď o ľubovoľnú sumu (napr. 20 €) alebo o sumu na šeku, ktorý vám vydá vedúca jedálne. 

 

4. Odhlásiť sa z obeda, príp. pozrieť si stav Vášho obedového účtu si môžete aj pomocou aplikácie JEDÁLEŇ 1 pre mobilné telefóny 

s operačným systémom Android.  

 

http://www.eskoly.sk/
http://www.eskoly.sk/


PRED ZMENOU (zelená čiara) PO ZMENE (oranžová čiara) – ešte nepotvrdené vedúcou jedálne! 

 
 

  

Prihlásený na obed Odhlásený, ale nepotvrdený 


