
ZMENA V ODHLASOVANÍ STRAVY ! 

 
Pokyny pre stravníkov na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave 

 

- cena stravného lístka pre žiakov 

 

príma  -  kvarta               1,09  €  +  0,20 € réžia 

kvinta -  oktáva               1,19  €  +  0,20 € réžia 

1. – 4. ročník                   1,19  €  +  0,20 € réžia 

 

- poštové poukážky na stravu je nutné vyplatiť  do 25. dňa  predchádz.mes.  

- do 20.dňa daného mesiaca bude mať triedny učiteľ v priečinku na triednu knihu zloženky na                 

stravu k budúcemu mesiacu a odovzdá ich žiakom. Vyplatené zloženky žiaci  odovzdajú 

p. Levčíkovej posledného dňa v mesiaci od 7.30 do 14.30 hod. 

- alebo sa prihlásia na stravu  na internete a nemusia odovzdávať zloženku.               

             

 

     Doporučujem zadať trvalé príkazy, nakoľko sa ušetrí  čas a poštovné.                    

 

 

    Štátna pokladnica, Bratislava      číslo účtu SK6381800000007000495543/8180 

 

Trvalé príkazy na úhradu stravy sú pre: 

 

príma  – kvarta                28,00 € 

kvinta – oktáva                30,00 € 

1. – 4.- ročník                  30,00 € 

 

- odhlasovanie a prihlasovanie internetom sa dá najneskôr jeden deň vopred do 14,00 

hod. a cez víkend- sobota , nedeľa , pondelok do 7,00 hod. ráno. 

- odhlasovanie stravy telefonicky deň vopred do 14,00 hod 

                                         p.Levčíková  č.tel.  033/55 71 415     

                                         p.Gabrišková č. tel. 033/55 71 435                                       

                                               

- vstup do jedálne je len so stravovacou kartou. 

- v prípade zabudnutia karty sa náhradné lístky nevydávajú 

- v prípade ochorenia v prvý deň je možné obed zobrať do obedára 

- za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje 

- na jedálnom lístku je vyznačená gramáž po tepelnej úprave pre I. a II. kategóriu 

stravníkov, alergény na potraviny 

- tieto pokyny sú dané v zmysle zákona č. 488/200-46 MŠ SR 

- výdaj stravy na Hlinách od 11.30 hod. do 14.45 hod. 

         

 

                                                                                           Vedúca školskej jedálne   

                                                                                           Gabrišková Henrieta 

                                                                                          

 



 

 

 

 

 

                                                                                        
 

                                                                                                                                  

Príloha: 

 

Vyznačenie alergénov v jedálnom lístku číslami od                        1.  obilniny obsah. 

lepok 

          / Smernica komisie 2007/68/ES z 27.11.2007/                        2.  kôrovce a výrob. z 

nich   

3. vajcia a výrobky z nich 

4. ryby a výrob. z nich  

5. arašidy 

6. sójové zrná 

7. mlieko 

8. orechy 

9. zelér 

10. horčica 

11. sezamové zrná 

12. kyslič. siričitý a siričitany 

13. vlčí bôb 

14. mäkkýše 

                                                                                                                       

 

Príloha ustanovuje zoznam zložiek potravín, ktoré sa musia uvádzať na označené 

potraviny, keďže môžu  

u citlivých jedincov vyvolávať nepriaznivé reakcie. 

 

Gramáž hl. jedla   -                                                  1. skupina       11 r. – 13 r. 

 vyznačená na jedálnom lístku                                2. skupina       14 r. –  18 r. 

a zamestnanci 

 

nápoj             -    0,20 l / 0,25 l 

 

polievka       -    1 porcia 0,22 l / 0, 25 l 

 

pečeň            =    vnútornosť 

 

pečienka      =     mäso 

 

Použité normy sú orientačné  

 

  

 

      
 

   



 


