
Zmena stravovacieho systému-škola 

 

Ako už bolo avizované, škola prechádza na nový elektronický 

stravný systém. Starý systém bude zablokovaný. Nový systém prinesie 

stravníkom aj viaceré výhody. Predovšetkým bude prepojený 

s AscAgendou. Čiže do stravného systému sa budete prihlasovať 

údajmi platnými pre Asc žiacku knižku /edupage.skolamladost.sk/ alebo 

aj cez mobilnú aplikáciu Edupage. Nový stravný systém bude s vami 

intenzívnejšie komunikovať cez správy v Edupage alebo aj emailami na 

adresy zaregistrované na vašej karte v AscAgende. Výdaj stravy bude 

môcť byť identifikovaný viacerými zaevidovanými kartami.  

Ku dňu 1.7.2017 budú prevedené všetkým aktívnym stravníkom 

(žiakom, zamestnancom, dôchodcom) zostatky zo starého stravného 

účtu do nového systému.  

Karty platné pre výdaj stravy budú platné aj v novom systéme. 

Mení sa aj princíp evidencie výdaja stravy. Stravník pri výdaji 

stravy musí byť identifikovaný. Na to sa bude môcť použiť ľubovoľná 

karta alebo čip, ktorú má osoba zaregistrovanú v AscAgende. 

Zjednocuje sa dochádzkový systém s výdajom stravy. To znamená, že 

karty/čipy používané na evidenciu dochádzky je možné použiť aj na 

evidenciu výdaja stravy. Z toho vyplýva, že je jedno, akou kartou sa 

stravník identifikuje. Preto v novom systéme už nebudú existovať 

tlačové zostavy stravníkov, ktorí majú stravu, ale musí mať pri sebe 

nejakú identifikačnú kartičku, ktorou preukáže svoju totožnosť 

výdajnému automatu. Bez toho mu nebude vydaná strava. Tí ktorí 

vlastnia ISIC alebo MHD karty a chcú ich používať súčasne 

v dochádzke aj v strave, musia si prísť tieto karty nanovo zaregistrovať 

do systému. (U niektorých stravníkoch to už bolo urobené). 

Kartu ISIC alebo MHD  si preregistrujte ešte v tomto školskom 

roku, aby  ste ich  v novom šk. roku mohli od prvého dňa  používať na 

dochádzku a výdaj stravy. Čipy /modré/ používané v súčasnosti na 

evidenciu dochádzky budú platné naďalej bez zmeny. Zároveň bude ich 



možné použiť aj na identifikáciu výdaja stravy. Tieto čipy používajte na 

výdaj stravy len v nevyhnutných prípadoch z dôvodu, že nie sú viditeľne 

označené komu patria, takže môže dochádzať k zámenám čipov medzi 

stravníkmi.     

Po prihlásení kliknite na ikonku „Školská jedáleň“, kde nájdete 

jedálny lístok na príslušný deň. Kliknutím na jedlo si ho objednáte. 

Podobným spôsob sa zo stravy aj odhlásite. Jedlá v menu sú teraz 

označované písmenami Menu A,B,C... 

Na spodnej strane jedálneho lístka je link na odkliknutie do 

poplatkov a platieb. Tam nájdete účet stravného systému na ktorý je 

potrebné zasielať peniaze na stravu a zároveň aj nový variabilný 

symbol. V platobnom príkaze pre banku v kolónke správa pre 

prijímateľa uveďte Meno a Priezvisko stravníka /nie odosielateľa/. Ak 

máte vytvorenú trvalú platbu, zmeňte si variabilný symbol.  Platby 

vykonané bankovou operáciou sa dostanú do stravného systém najskôr 

počas tretieho bankového dňa. Preto si včas kontrolujte kredit na 

stravnom účte a platby vykonajte v dostatočnom predstihu.  Použitie 

poštovej zloženky, znamená zdržanie platieb poštou minimálne týždeň 

až 10 dní.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Do platieb sa dostanete aj cez ľavé menu Komunikácia-> 

Platba->Moje platby  resp. na jedálny lístok cez Komunikácia ->Školská 

jedáleň    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na konci stránky s jedálnym lístkom sa zobrazuje hodnota Kreditu. 

Kredit zobrazuje peňažnú hodnotu platnú v daný deň, keď sa na neho 

pozeráte /dnes/ bez ohľadu koľko obedov si objednáte v nasledujúcich 

dňoch. Ak príde deň, v ktorom kredit klesne na nulu, dôjde 

k zablokovaniu objednávania aj výdaja predtým objednanej stravy až do 

doby doplnenia účtu peňažnými prostriedkami. Operácie zablokovania 

a odblokovania sú vykonávané automaticky počítačom a sú závislé len 

na hodnote prostriedkov na účte stravníka. 

 


