
 Smernica  
 o stravovaní v školskej jedálni  

 s účinnosťou od 2. 9. 2021 

 
Prihlásenie na stravovanie 

 

Žiaka GAV Levice prihlasuje na stravovanie jeho zákonný zástupca na začiatku 
každého školského roka vyplnením a podpísaním prihlášky na stravovanie. Každý 
žiak, ktorý má záujem stravovať sa v školskej jedálni, je povinný odovzdať 
podpísanú prihlášku do konca prvého septembrového týždňa svojmu triednemu 
profesorovi. Odovzdaním prihlášky je žiak zaradený do zoznamu stravníkov na 
aktuálny školský rok. Žiak, ktorý sa v školskej jedálni nestravuje, sa na stravovanie 
môže u vedúcej školskej jedálne prihlásiť kedykoľvek počas školského roka. 
Stravovať sa bude môcť už v nasledujúci deň po prihlásení. V prípade, že žiak 
prestane mať o stravovanie záujem, môže sa kedykoľvek zo stravovania odhlásiť 
osobne u vedúcej školskej jedálne. 

 
Výška stravného 
 

Cena stravnej jednotky za jeden obed: 
Príma až Kvarta  1,23 € 
Kvinta až Oktáva  1,33 € 
Štvorročné gymnázium 1,33 €   
 

Výška mesačnej platby: 
Príma až Kvarta  22,14 € + 2 € (réžia) = 24,14 € 
Kvinta až Oktáva  23,94 € + 2 € (réžia) = 25,94 € 
Štvorročné gymnázium 23,94 € + 2 € (réžia) = 25,94 € 
 

Podľa VZN NSK č. 3/2012 je do mesačnej platby včlenený príspevok na úhradu 
režijných nákladov školskej jedálne. 

  
Úhrada stravného 
 

Stravné sa uhrádza v septembri na dva mesiace vopred, v ostatných mesiacoch 
mesiac vopred, vždy k 15. dňu v mesiaci. Platbu je možné vykonať 
internetbankingom, trvalým príkazom, alebo uhradiť poštovou poukážkou. Školská 
jedáleň poštové poukážky nevystavuje. 

 Číslo potravinového účtu: SK24 8180 0000 0070 0031 0975  
 Pri platbe je potrebné do poznámky uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka. 

 
Odhlásenie zo stravovania 
 

Odhlásiť sa zo stravovania je možné prostredníctvom EduPage, telefonicky na 
číslach 036/6319047, 0905/821880 alebo osobne u vedúcej jedálne najneskôr deň 
vopred do 13.00 hod. Na pondelok je možné sa odhlásiť cez víkend, najneskôr 
v pondelok do 6.00 hod. ráno. V prípade, že sa žiak z odberu stravy neodhlási, bude 
mu obed započítaný do vyúčtovania aj v prípade, že si ho neodoberie. 
V prípade zmien v organizácii vyučovania obedy žiakom odhlási zástupkyňa 
riaditeľa školy. V prípade účasti žiakov na školských akciách (exkurzie, výlety) si 
žiaci odhlásia obedy sami. 
 
 



Voľba obeda 
 

Stravník si prostredníctvom EduPage vyberá z dvoch jedál (obed A alebo obed B). 
Voľbu obeda na nasledujúci, prípadne ďalší týždeň, je možné vykonať najneskôr 
sedem kalendárnych dní pred odberom stravy do 13.00 hod. V prípade, že si žiak 
nezvolí obed B, má automaticky zvolený obed A. 
 
Preplatky a nedoplatky 
 

Ak je nedoplatok na stravnom na začiatku mesiaca vyšší ako mesačná záloha, je 
o tejto skutočnosti informovaný zákonný zástupca žiaka e – mailom alebo 
telefonicky. Ak je nedoplatok na začiatku mesiaca vyšší ako dve mesačné zálohy, je 
stravník vyhlásený zo stravovania. O tejto skutočnosti je  informovaný zákonný 
zástupca žiaka.  
Po úhrade nedoplatkov je zákonný zástupca žiaka povinný oznámiť vykonanie 
úhrady vedúcej školskej jedálne, ktorá následne obnoví stravovanie žiaka. 
Ak je preplatok na stravnom vyšší ako dve mesačné zálohy, je o tejto skutočnosti 
zákonný zástupca žiaka informovaný prostredníctvom e – mailu alebo telefonicky. 
Aktuálny kredit žiaka si môže rodič pozrieť v EduPage pod jedálnym lístkom. 
Taktiež tam vidí informáciu, či si žiak obed prevzal. 
 
Vyúčtovanie stravného 
 

Vyúčtovanie stravného sa robí raz ročne na konci školského roka. Preplatok na účte 
stravníka k 30. júnu ( ak je vyšší ako mesačná platba žiaka) bude prevedený na účet 
zákonného zástupcu žiaka v priebehu mesiaca júl a august.  
V prípade nedoplatku je zákonný zástupca povinný uhradiť dlžnú čiastku 
v priebehu mesiaca júl. O potrebe vyrovnania dlžnej čiastky bude zákonný zástupca 
informovaný telefonicky alebo e-mailom. 
 
Výdaj obedov 
 

Vstup do jedálne má každý žiak stanovený harmonogramom obedových prestávok. 
Žiakovi je obed vydaný po priložení čipu do snímacieho zariadenia. Ak žiak nemá 
pri sebe čip, oznámi túto skutočnosť vedúcej školskej jedálne. 
Ak žiak náhle ochorie alebo mu iné okolnosti bránia osobne si odobrať obed, môže 
obed namiesto neho prevziať aj jeho zákonný zástupca. 
 
Jedálny lístok 
 

Jedálny lístok je zverejňovaný na EduPage školy. Súčasťou jedálneho lístku je 
zoznam alergénov v jednotlivých jedlách. Okrem aktuálneho týždňa je zverejnený 
jedálny lístok aj na nasledujúce dva týždne.   
 
Komunikácia s jedálňou 
 

Vedúca školskej jedálne: Bc. Stela Szentkeresztyová 
Administratívna pracovníčka: Adriana Gužiová 
Telefón: 036/6319047, 0905/821880 
E – mail: jedalen@gav.sk 
 
V Leviciach 31.8. 2021     
 

Bc. Stela Szentkeresztyová   Mgr. Vladimír Tóth 
                vedúca ŠJ           riaditeľ školy  
  


