
Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1, Prešov

Vnútorná smernica pre zabezpečenie prechodu stravovania
prostredníctvom čipových kariet

Na základe  vnútornej  smernice  SOŠ  technickej,  Volgogradská  1,  Prešov  sa  mení 
spôsob objednávania stravy prechodom na bezhotovostný platobný styk. Smernica stanovuje 
pravidlá úhrady nákladov na stravovanie v zariadení školského stravovania, školskej jedálni, 
t.j. prihlasovanie resp. odhlasovanie stravníkov na stravu. Úhradu nákladov na stravovanie 
vykonáva stravník mesačne vopred nasledovnými spôsobmi:

1.  Bezhotovostný platobný styk –  uskutočňuje sa  formou paušálneho preddavku (trvalý 
príkaz  na úhradu obmedzený na čas od januára do decembra). Výška mesačného poplatku 
je  stanovená  na  sumu zodpovedajúcu  20  stravným dňom  a príslušnej  skupine  stravníka. 
Termín realizácie platby je mesiac vopred najneskôr do 20-tého dňa v mesiaci, to znamená 
v mesiaci  január  sa  platí  na  mesiac  február.  Vyúčtovanie  zálohových  platieb  (preplatok) 
sa  uskutoční  do  konca  školského  roka,  t.j.  do  31.  augusta  a do  konca  kalendárneho  roka 
s vyúčtovaním do 31. januára nasledujúceho roka poukázaním preplatku na účet stravníka, 
v prípade  vysokého  preplatku  alebo  odhlásenia  stravníka  zo  stravy podľa potreby.  Trvalý 
príkaz si  zadajte vo vašej banke.  Číslo účtu na vyrovnanie preplatku je potrebné nahlásiť 
vedúcej  školskej jedálne. Pre zadanie trvalého príkazu nahláste nasledovné údaje:

 číslo nášho účtu, na ktoré sa platba bude poukazovať – 8828542180/5600
 do kolónky variabilný symbol uvediete – číslo svojej čipovej karty (ČK)
 do kolónky konštantný symbol uvediete – 0308
 do  kolónky  účel  platby,  správa  pre  prijímateľa  alebo  poznámka  uvediete  meno 

a priezvisko stravníka, číslo ČK a označenie týkajúceho sa mesiaca napr. 022013. 
Tento údaj je veľmi dôležitý,  pretože je jediným identifikačným údajom, z dôvodu 
rozlíšenia a pridelenia platby danému stravníkovi.

 Sumy: celodenná strava ubytovaní žiaci v ŠI 2,95 € (raňajky + desiata 0,70 €, obed 
1,25 €, večera + olovrant 1,00 €) x 20 dní  = 59,00 €, dochádzajúci žiaci a ostatní 
žiaci SŠ 1,25 €  (obed) x 20 dní = 25,00 €, vlastní zamestnanci 0,90 € (obed) x 20 
dní = 18,00 €,  dôchodcovia SOŠt 1,77 € (obed) x  20 dní 35,40 €,  cudzí stravníci 
2,43 € (obed) x 20 dní = 48,60 €.

2.  Internet bankingom  – pravidelne mesačne ku 20. dňu v mesiaci na nasledujúci mesiac 
prevodom z vlastného účtu na účet školského stravovania číslo 8828542180/5600 s uvedením 
do  správy  pre  prijímateľa  meno  a priezvisko  stravníka,  číslo  ČK  a označenia  mesiaca 
týkajúcej sa platby, obdobne ako v bode 1.



3.  Platba  v v hotovosti –  v  školskej  jedálni  (ŠJ)  sa  bude  vykonávať  maximálne  4-krát 
v mesiaci (každý pondelok) od 10,00 – 14,15 h. Po tomto termíne platba v hotovosti nebude 
možná.  Tento  spôsob  sa  odporúča  žiakom  dochádzajúcim  a z iných  škôl,  zamestnancom 
školy, prípadne cudzím stravníkom, ktorí chodia na obed len niektoré dni v týždni. Vedúca ŠJ 
pridelí  čipové  karty  nahláseným  zamestnancom oproti  podpisu  (osobný odber  ČK)  spolu 
s heslom karty a zároveň vykoná nastavenie platby  na ČK.

4. Platba na faktúru, týka sa cudzích stravníkov – firmy, firma na základe uhradenej faktúry 
si vyzdvihne počty ČK pre vlastných zamestnancov, ktorí budú nahlásení vedúcej školskej 
jedálne menovite e-mailom jedalen@sost-po.sk  .   Vedúca ŠJ pridelí čipové karty nahláseným 
zamestnancom oproti podpisu (osobný odber ČK). spolu s prideleným heslom danej čipovej 
karty a zároveň vykoná nastavenie platby na ČK.

Prevzatie  čipovej  karty  musí  stravník  vykonať  osobne,  jej  prevzatie  sa  potvrdzuje 
podpisom. Za prevzatú čipovú kartu sa platí  jednorazový poplatok  vo výške 3,00 €.  Táto 
suma sa uhrádza aj vždy pri kúpe náhradnej karty,  napr. po strate. Po nastavení platby na 
čipovú kartu stravník si objednáva alebo odhlasuje stravu samostatne. Čipová karta sa nesmie 
prenášať na iné osoby, predídete krádeži a zneužitiu.

 Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy – je možné minimálne deň vopred do 15,10 h cez 
webové  sídlo  školy  www.sost-po.sk a zriadení  elektronický  stravovací  systém  –  jedáleň 
(ESS). Strava sa môže odhlásiť výnimočne osobne, na t.č. 051/7714560, kl. 117, prípadne na 
e-mailovú adresu :  jedalen@sost-po.sk  .    V prípade choroby v daný deň je možné prevziať 
stravu do obedára do 14,00 h. Počas ďalších dní, keď je stravník chorý nemá nárok na obed 
podľa  Vyhlášky  MŠ  SR  číslo  330/2009  o zariadení  školského  stravovania  §  2  odst.  1a. 
Za neodobranú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

Prechod na bezhotovostný platobný styk bude vykonaný v dvoch časových pásmach:
1. Zamestnanci školy, bývalí dôchodcovia školy – január 2013, platby na mesiac január 

vykonať od 02. 01. 2013 do 06. 01. 2013 na číslo účtu 8828542180/5600.
2. Žiaci  stredných  škôl,  ktorí  majú  čipové  karty,  prípadne  iní  žiaci,  ktorí  si  zakúpia 

čipové karty v školskej jedálni – mesiac január 2013, platby vykonať od 02. 01. 2013 
do 06. 01. 2013, alebo uhradením a nastavením platby cez školskú jedáleň.

3. Cudzí stravníci – firmy – január 2013 po úhrade faktúry a nastavení platby.
4. Ubytovaní žiaci SŠ – školský internát predpokladaný prechod mesiac február 2013 – 

marec 2013 až po vysporiadani všetkých chýbajúcich platieb.

V Prešove 17. 12. 2012

Vypracoval: Ing. Vladimír Čaja Schválil: Mgr. Štefan Cmar
     ZR TEČ        riaditeľ školy
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