
POKYNY pre žiakov, cudzích stravníkov a dôchodcov  
  
 

1. Výdaj stravy v ŠJ je podľa harmonogramu zverejneného na internetovej stránke 

http://www.ssrk.sk  v časti jedáleň – oznamy školskej jedálne. 
 

2. Spôsob úhrady platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred do 10. dňa predchádzajúceho  

mesiaca na IBAN: SK05 8180 0000 0070 0062 8895 Štátna pokladnica 
 

- bankovým prevodom 

- trvalým príkazom (počet dní x poplatok za stravu) 
 

3. Denný poplatok za stravu 

 obed    1,41 € +  0,30 € réžia  = 1,71 €                               nad 15 rokov GSA +Stred. školy 

 obed    1,30 €  + 0,30 € réžia  = 1,60 €                               od 11 do 15 rokov GSA                                                                  

 obed    1,21 €  + 0,30 € réžia  = 1,51 €                               ZŠ   1.- 4. ročník 

 obed    1,30 €  + 0,30 € réžia  = 1,60 €                               ZŠ   5.- 9. ročník  

 obed    3,30 €  + 0,20 centov MsÚ Ružomberok = 3,50 €  dôchodci 

 obed    3,50 €                                                                        cudzí stravníci -/dospelí/ 

 večera 3,10 €                                                                        cudzí stravníci -/dospelí/ 
 

4. Odber stravy je na  kartu, ktorej cena je 3,53 €. Pri strate karty je potrebné si zakúpiť novú 

kartu. 

5. Stravníkovi (žiakovi) bude strava vydaná na základe priloženia  karty  na čítacie zariadenie. Pri 

zakúpení karty bude stravníkovi pridelený kód. Pri nulovom konte je stravník (žiak) 

neprihlásený. 

6. Stravník (žiak) sa môže prihlásiť na stravu, len ak má dostatočný kredit (t. j. po pripísaní úhrady 

na účet  ŠJ). 

7. Odhlásiť zo stravy  a prihlásiť na stravu sa dá: 

- raňajky do 700 hod. predchádzajúceho dňa  (t. j. 24 hod. dopredu),  

- obed a večera do 1330 hod. predchádzajúceho dňa (t. j. 24 hod. dopredu).  

V pondelok sa dá prihlásiť a odhlásiť z obeda a večere do 730 hod., (raňajky do 700 hod. 

predchádzajúci týždeň v piatok). 

8. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje. 

9. Stratu  karty okamžite nahláste vedúcej ŠJ, ktorá zablokuje kartu. 

10. Prípadné zabudnutie karty sa musí konzultovať s vedúcou ŠJ a riadiť sa jej pokynmi. 

11. Výnimky sú riešené mimoriadnym postupom určeným vedúcou  ŠJ. 

12. Stravník (žiak), ktorý u nás v ŠJ ukončí stravovanie (maturanti), vyplní žiadosť o vrátení 

preplatku za stravu a preplatok sa mu vráti na účet (viď Smernica o úhrade a vyúčtovaní 

stravného v ŠJ, ktorá je zverejnená na našej stránke http://www.ssrk.sk  v časti jedáleň – 

oznamy školskej jedálne).  

13. Ak sa stravník (žiak) nebude stravovať 2 mesiace po sebe (bez udania dôvodu), bude zo 

stravovacieho systému vyradený. 

14. Pokyny pre rodičov a stravníkov: Žiadame dôkladne sa oboznámiť s pokynmi pre žiakov, 
stravníkov a podpísanú prihlášku na stravovanie za školský rok 2021-2022 priniesť do 
kancelárie vedúcej  ŠJ. 
 

Kontakt: 

e-mail ŠJ: olga.gyorfyova@ssrk.sk,  

mobil: 0905 461 736 
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