
 
 

Oznam pre stravníkov SŠ na školský rok 2021/2022 
 

Pre zabezpečenie dobrého priebehu výdaja a odberu stravy, je potrebné dodržiavať 

nasledovné pokyny: 

 

• zaplatenie stravy na nasledujúci mesiac do 20. dňa súčasného mesiaca (to 

znamená cca 10 dní pred začatím nového mesiaca) a to: 

 

- trvalým príkazom cez bankový účet alebo príkazom cez internetbanking 

 

Číslo účtu: SK29 1111 0000 0066 2474 0012 

 

Na platbu cez internetbanking a na platbu trvalým príkazom sa uvádza: 
 

Variabilný symbol: kód žiaka, ktorý vidíte pri elektronickom prihlásení sa do elektronickej 

žiackej knižky, prípadne v edupage v module školská jedáleň, kde si môžete prezerať svoje 

platby. Žiadame o jeho dôsledné vyplnenie pre správnu identifikáciu platby. 

Žiaci 1. ročníka tento variabilný symbol pri prvej platbe ešte nebudú mať, získajú ho až pri 

prihásení do Edupage (prihlasovacie heslo obdržia v prvý deň školského roka). 

 

Konštantný symbol: 0308 

 

Do poznámky uveďte: meno, priezvisko a trieda stravníka (napr. Ján Mrkvička, 2.A) 

 

• odhlasovanie zo stravy je možné len prostredníctvom elektronickej formy (cez 

edupage v sekcii Komunikácia >>> Školská jedáleň)  - deň vopred do 14.00 hod.,     

v prípade obedov do 6:00 ráno v príslušný deň 
 

Neskoršia hodina odhlásenia nebude akceptovaná! 

 

• bez zaregistrovaného ZÁPISNÉHO LÍSTKA a bez vopred zaplateného stravného 

poplatku nebude žiak zaradený do stravovacieho systému a strava mu nebude 

poskytnutá 

 

• zápisný lístok treba odovzdať určenej zodpovednej osobe 

 Hodnota stravy na 1 deň (študent SŠ) 

 
Raňajky 1,10 € 

Obed 1,96 € 

Večera 1,56 € 

 
Pri zaplatení stravy vzniká kredit, ktorý ak nie je v daný mesiac využitý, presúva sa do ďalšieho 

mesiaca, kedy môže byť uplatnený. Stravník si tak môže skontrolovať stav účtu. V prípade, že kredit 

nemá, nemôže odoberať stravu. V prípade nevyužitého kreditu na konci školského roka bude 

stravníkovi vyplatený preplatok. 

 

Každý nový stravník si musí zakúpiť čip na odber stravy, ktorý slúži na odber stravy. 

Cena čipu je 1,50 €. V prípade straty čipu je jeho náhrada spoplatnená sumou 3 €, každá 

ďalšia strata 6 €. 
 
 

Tel. kontakt: 0948 245 001 

E-mail: kuchyna@viahumana.sk 

http://www.viahumana.sk/images/Z%C3%A1pisn%C3%BD_l%C3%ADstok_ziak_2018_novy.pdf
mailto:kuchyna@viahumana.sk

