
     Vážení rodičia, 

 

 

     naša  školská  jedáleň  v  spolupráci  s riaditeľstvom školy a ŠR  zaviedla od 1. novembra 2008 

nový  systém výdaja a objednávania stravy.  V jedálni bol  inštalovaný  elektronický systém výdaja  

stravy s využitím osobných identifikačných čipov, ktoré  nahradili  stravné lístky.   

Pre  Vás z toho vyplynuli nasledujúce zmeny: 

 

- nemusíte dopredu  kupovať papierové stravné lístky. Svojmu dieťaťu zakúpite  identifikačný 

čip v cene 6,64 €. Čip je v tvare prívesku na kľúče a možno ho nosiť spoločne s kľúčmi. Po 

skončení stravovania školská jedáleň vráti poplatky za čip znížený o roky používania 

/zníženú o amortizáciu/ takto: 

1. pri používaní čipu 1 – 3 roky za pôvodnú cenu mínus 10 % 

2. pri používaní čipu 3 – 6 roky za pôvodnú cenu mínus 30 % 

3. pri používaní čipu 6 – 9 roky za pôvodnú cenu mínus 50 %   

Čip pri vrátení nesmie byť výrazne mechanicky poškodený (ohryzený, dorezaný, zlomený, 

či inak „vylepšený“). Bežné opotrebovanie (ošúchanie) sa neposudzuje ako poškodenie. 

Čip bude slúžiť po celú dobu dochádzky do jedálne ako osobný identifikačný preukaz.  

Sme si vedomí, že úhrada čipu je platba navyše. Sme ale presvedčení,  že určite  oceníte 

výhody,  ktoré Vám  a Vašim deťom tento moderný systém prinesol. 

 

- stravníci, ktorí  platia stravné trvalým príkazom z účtu, priamym hotovostným vkladom 

v banke, internet-bankingom alebo mobil-bankingom nebudú už  musieť chodiť do jedálne  

prihlasovať ďalší mesiac. Na nový  mesiac   budú  automaticky  prihlásení.   Iba  v prípade 

neprítomnosti si budú musieť stravu odhlásiť (telefonicky, v školskej jedálni zapísaním do 

zošitka  a prostredníctvom internetu). 

 

- nebudete musieť chodiť v určené dni a hodiny do kancelárie po papierové stravné lístky 

a stáť v dlhých radoch.  

 

- dieťa nebude musieť nosiť pri sebe značné čiastky peňazí v hotovosti na zakúpenie 

papierových lístkov. 

 

- v  prípade  zabudnutia  čipu Vaše  dieťa  o  jedlo nepríde. V kancelárii u vedúcej mu 

vydáme náhradný stravný lístok a jedlo dostane.  

 

- v prípade straty čipu neprídete o cenu zakúpených stravných lístkov, iba bude nutné zakúpiť 

nový žetón. Starý sa zablokuje a prípadný nálezca nezíska Vami zaplatené jedlo. 

 

- pri odhlasovaní stravy nebudete  musieť chodiť do jedálne vracať stravné lístky.  Bude  

stačiť  telefonická  odhláška alebo aj prostredníctvom internetu. 

 

- Vy,  ktorí  máte  prístup  na  Internet,  budete  môcť svoje dieťa prihlásiť  i odhlásiť  týmto 

moderným  spôsobom. Pre  riadenie objednávok či odhlášok po  Internete  budete  musieť  

iba raz navštíviť kanceláriu školskej jedálne kvôli vydaniu osobných identifikačných 

a prihlasovacích kódov. 

 

- systém obmedzí všetky podvody s papierovými stravnými lístkami. Budete mať istotu, že sa 

za Vaše peniaze nestravuje nikto iný. 

 

- zúčtovanie vzniknutých preplatkov sa uskutočňuje v mesiaci júl, alebo na požiadanie rodiča. 

Preplatky sa vrátia prevodom na účet, z ktorého prichádzajú platby, alebo na účet, ktorý 

uvediete vy. 

 



 

     

- na odhlasovacom boxe na chodbe  pred vstupom do jedálne sa môže stravník odhlásiť, alebo 

sám informovať na výšku svojho konta, a na prehľad svojich  prihlášok  a   platieb. 

  

Pre dokonalé fungovanie systému, ochrany hotovosti, bezpečnosti a tiež z dôvodu zavedenia 

EUR-a ako platobnej meny sme zaviedli od januára 2009 platobný styk výlučne na báze 

bezhotovostného platobného styku (trvalým príkazom z účtu, priamym hotovostným vkladom 

v banke, internet-bankingom alebo mobil-bankingom). Hotovostné platby akceptujeme                  

len v odôvodnených prípadoch (stravník zaradený do zoznamu hmotnej núdze). 

Pri tomto systéme je potrebné dodržiavať nasledovné dôležité zásady: 

1. platbu za stravu na nasledujúci mesiac treba poukázať najneskôr do 20-teho dňa v mesiaci 

strava bude prihlásená automaticky vtedy, keď budú peniaze zakreditované v prospech 

účtu školskej jedálne. 

2. pre správnu identifikáciu platby je bezpodmienečne nutné uviesť variabilný symbol 

stravníka. Inak nemusí byť platba správne identifikovaná a pripísaná na osobný účet 

stravníka, ale môže ležať na podúčte neidentifikovaných platieb až do zistenia totožnosti 

a dieťa nebude mať včas prihlásenú stravu. 

 

 

NA ZÁVER: 

 

     S výnimkou nutnosti zaplatiť čip teda ide o zlepšenie podmienok a vyšší komfort pre Vás a Vaše 

deti a tým zvýšenie  úrovne  školského stravovania. 

     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Vighová Zdenka, vedúca ŠJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


