
SMERNICA  O STRAVOVANÍ V ŠKOLSKEJ  JEDÁLNI 
 

Názov a sídlo organizácie : Gymnázium , Školská 7,  
05201 Spišská Nová Ves   
Poradové číslo vnútorného predpisu :    01/2023 
 
Vypracovala :  vedúca ŠJ , Hrušovská Štefánia 
 
Schválil: riaditeľ školy, Mgr. Jozef Kačenga 
Účinnosť vnútorného predpisu : 01.01.2023                                    

 
Čl.1 

Základné ustanovenia  
1. Účelom tejto smernice je stanoviť podrobnosti týkajúce sa    

     stravovania v školskej jedálni pri Gymnáziu , Školská 7,     
     Spišská Nová Ves (ďalej len ŠJ). 

2. Smernica určuje termín a spôsob objednávania a výdaja stravy,    
  platby za stravovanie a ostatné podmienky spojené so     

  stravovaním v ŠJ pre všetky vekové kategórie stravníkov. 
 

Čl.2 
Nárok na stravovanie zamestnancov 

1. Zamestnávateľ zabezpečí stravu a bude prispievať zamestnancom,  
   ktorí sú u neho v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy   

      alebo dohody o vykonaní práce.  
 

2. Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa zásad správnej výživy.     
   Jedlá a nápoje pre stravníkov sú pripravované podľa odporúčaných     

      výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre   
      školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných  
      ministerstvom školstva. 
      Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného   
      príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej    
      zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny denne.  

 
Čl.3 

Spôsob a forma stravovania 
  1. Výdaj stravy – obedov pre stravníkov sa realizuje v čase od  

   11.40 hod. do 14.30 hod. 
2. Z dôvodu zefektívnenia výdaja stravy v ŠJ sa objednávanie  
   a výdaj stravy realizuje pre žiakov, zamestnancov  pomocou   
   čipov(ISIC-karta). Všetci stravníci si musia čip (ISIC-kartu)  
   zakúpiť. 
3. Osobitné stravovanie 
    - sa realizuje až po kladnom vyjadrení riaditeľa školy 
    - je určené pre stravníkov  vyžadujúce v oblasti výživy     
      osobitnú pozornosť s dosahom na zdravotný stav stravníka. 

 
Spôsob osobitného stravovania: 

- donáška vlastnej stravy z domu rodičom  
- v tomto prípade za kvalitu stravy zodpovedá rodič 

    



Čl.4 
Objednávanie stravy 

 
1. Stravníkom , ktorí vlastnia čipy, je automaticky zabezpečené  
   objednávanie stravy. Po úhrade stravného  systém automaticky   
   zaeviduje stravníkovi obed č.1. 
2. Objednávanie stravy alebo jeho odhlásenie pre držiteľov čipov, 
   je možné prostredníctvom objednávacieho terminálu, ktorý je  
   umiestnený pred vstupom do jedálne na pravej strane alebo  
   prostredníctvom internetu na stránke :   
   https://www.strava.cz/istravne/, číslo nášho zariadenia na   
   prihlásenie je 9259. Prihlasovacie meno je priezvisko a meno  
   žiaka (bez diakritiky a medzery). Heslo : variabilný symbol(nájdete   
   ho na šeku ). 
3. Stravník si môže v priebehu mesiaca stravu odhlasovať na  
   jednotlivé dni: 
  a)na internete – najneskôr do 14.oo hod. deň vopred  
  b)telefonicky na č. tel. : 053/4463187 najneskôr do 14.oo hod.  
    deň vopred 
  c)cez objednávací terminál v chodbe pri jedálni, ktorý je  
    sprístupnený od 7.oo hod, pričom je možné odhlasovať stravu  
    iba na nasledujúci deň 
  d)do schránky, ktorá je umiestnená pri dverách vedúcej ŠJ, do  
    14.oo hod. na nasledujúci deň s vypísaným menom a triedou 

 
Čl.5 

Nákup čipov, platby za stravovanie 
 
1. ISIC-kartu je možné zakúpiť v kancelárií sekretariátu. Cena ISIC  
   karty je 20,00 Eur, pri strate ISIC karty 15,00 Eur. Po  
   zakúpení ISIC karty je potrebné túto kartu aktivovať     
   v kancelárií vedúcej ŠJ. Pri strate ISIC karty je potrebné nahlásiť    
   u vedúcej ŠJ. 
2. Platbu za stravu môže stravník uskutočniť: 

      a)poštovou poukážkou  
b)internetbankingom s jednorazovým príkazom na úhradu na účet ŠJ 
c)trvalým príkazom vo svojej banke paušálne 35,00 Eur mesačne 

 
Účet ŠJ : IBAN SK97 8180 0000 0070 0021 3243 

VS: Identifikačné číslo žiaka 
 
3. V stravovacom systéme je platba evidovaná na ich kontách.  
   Stravné musí byť uhradené do 10.dňa v mesiaci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.strava.cz/istravne/


Čl.6 
Výška stravného 

 
  1. Výška stravného je stanovená v súlade s platnými finančnými   
     pásmami na nákup potravín pre jednotlivé kategórie stravníkov    
     stanovenou na základe VZN Košického samosprávneho kraja  
     z 19.12.2022,č.2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 13/2016  
     o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách  
     a školských zariadeniach v znení neskorších predpisov. 
 
2.  a) Finančné pásmo „A“ s účinnosťou od 01.01.2023 pre vekovú kategóriu  
       stravníkov od 15 do 19 rokov – stredná škola žiaci 
     
    ŽIACI - OBED    
       Pásmo č.2 : 1,90 + 0,30 réžia = 2,20 € spolu  
 
     
     b) Finančné pásmo „B“ s účinnosťou od 01.01.2023 pre zamestnancov  
        školy a školského zariadenia a iné fyzické osoby  
       
         
        ZAMESTNANCI Gymnázia –pásmo č.2 

Finančný limit na nákup potravín:          2,20 € 
Režijné náklady                            1,94 € 
Spolu :                                    4,14 €   
Príspevok zamestnávateľa vo výške 55%      2,28 € 

 Z toho: 
- režijné náklady        1,94 €  
- príspevok na potraviny 0,34 € 

 
Príspevok sociálneho fondu                  0,40 €  
Cena stravy pre zamestnanca :               1,46 €    
  

 
 

Čl.7 
Výdaj stravy 

 
1.  Evidencia výdaja stravy je realizovaná výdajným terminálom pri  
    výdajnom okienku. 
2.  V prípade, že si stravník zabudol čip alebo kartu je povinný  
    nahlásiť túto skutočnosť vedúcej ŠJ, ktorá mu vydá náhradný  
    lístok a strava mu bude následne vydaná. 
3.  V prípade onemocnenia má stravník nárok na obed v prvý deň  
    nemoci výdajom do obedára. 
4.  Zákonný zástupca stravníka zodpovedá za odhlásenie žiaka zo  
    stravy pri účasti na školských akciách a exkurziách. 
 
 
 
 
 
 
 



Čl.8 
Jedálny lístok a pripomienky stravníkov 

 
1.  Jedálny lístok je zverejnený týždeň vopred na webovej stránke  
    školy, na nástenke v ŠJ, pri vstupe do školy na nástenke a pri 
    objednávacom terminály na chodbe pri vstupe do ŠJ. 
2.  Pripomienky (pozitívne aj negatívne) na kvalitu stravy, na  
    personál či iné,  môže stravník uplatniť :  

a)v písomnej forme na adresu: Gymnázium, Školská 7,Spišská Nová Ves 
b)telefonicky na tel. č. : 053/4463187 
c)elektronicky na email : stefania.hrusovska@gymsnv.sk 
d)osobne u vedúcej ŠJ 

Čl.9 
Preplatky za stravné lístky 

 
1.  Preplatky za neodobratú stravu sú odpočítané 1 mesiac dozadu z  
    výšky  stravného na ďalší mesiac. 
2.  Na konci školského roka sa preplatok prevedie na nasledujúci  
    školský rok. 
3.  Žiakom, ktorí končia štúdium alebo z iných dôvodov sú odhlásení zo  
    stravy sa preplatok vráti bezhotovostnou formou. 
      
    
 
 

Čl.10 
Všeobecné ustanovenia 

 
1.  Výkonom kontroly dodržiavania tejto smernice je oprávnený  
    riaditeľ Gymnázia alebo ním poverená osoba. 
2.  So smernicou o stravovaní v ŠJ sú povinní oboznámiť sa všetci  
    stravníci. 
3.  Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č.  
    122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a od 25.05.2018 v súlade  
    zo zákonom č. 18/2018 Z.z. 
 
 
Smernica nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023 
 
 
V Spišskej Novej Vsi 31.12.2022 
 
 
 
Vypracovala : Hrušovská Štefánia        
               vedúca ŠJ 

      
                                      Schválil: Mgr. Jozef Kačenga            

                                            riaditeľ školy 
 
 
 
 

mailto:hrusovska@gymsnv.sk

