
 

Informácia o zmene dodávateľa obedov a zmenách s tým spojených 
 
Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, 
 
chceli by sme Vás týmto informovať o zmenách, ktoré sa od 14. 11. 2022 dotknú všetkých obedujúcich 
žiakov. 
 
Novým dodávateľom obedov bude firma Global gastro, s. r. o. K zmene dodávateľa sme pristúpili 
z viacerých dôvodov (okrem iného z ekonomických a kapacitných). Sme však presvedčení, že 
prinášame zmeny, ktoré zjednodušia objednávanie, odhlasovanie, samotné odoberanie stravy 
a úhradu stravného a poskytnú väčší výber jedál. 
 
Všetko v súvislosti s obedom vybavíte v prostredí EduPage. Veríme, že túto aplikáciu už poznáte 
a nemáte problém sa v nej orientovať. Po kliknutí na ikonu Školská jedáleň máte Vy a Vaše dieťa 
možnosť: 

 vybrať si z piatich štandardných jedál a jedného bezlepkového jedla (iné diéty, žiaľ, nevieme 
ponúknuť) 

 zmeniť vybrané jedlo do 7:30 h daného dňa 

 nahlásiť alebo odhlásiť obed do 7:30 h daného dňa 

 mať prehľad o stave účtu a zaplatiť za odobraté jedlo 

 pozrieť si, či bolo jedlo vydané 

 ohodnotiť kvalitu jedla 

 pozrieť si jedálny lístok na aktuálny týždeň (nasledujúci týždeň bude prístupný vždy od štvrtka). 
 
Základné informácie: 
 

1. Žiaci, ktorí sú v súčasnosti aktívnymi stravníkmi našej výdajnej školskej jedálne, si môžu obed 
v aplikácii EduPage po prihlásení hneď objednať. 
 

2. Ak sa žiak doteraz u nás nestravoval, musí sa na stravu najskôr prihlásiť na tel.: 0903 555 886, 
alebo mailom na: peter.caputa@ssid.sk 

 
3. Každý žiak dostane od svojho učiteľa čip (ak ho ešte nemá), ktorý bude používať na 

identifikáciu pri obede, a prihlasovacie údaje do EduPage. (Prihlasovacie údaje pre žiakov 
Spojenej školy vystavujeme na žiaka, ale predpokladáme, že s ňou budú pracovať najmä 
rodičia.) 
 

4. Žiaci, ktorí iba obedujú, sa stravujú len cez nového dodávateľa. Posledné šeky im budú 
vystavené a odovzdané koncom novembra. Platby za obedy od 14. 11. 2022 sa budú 
uskutočňovať už iba cez EduPage. 
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5. Žiaci ubytovaní v školskom internáte poberajú stravu od dvoch dodávateľov súčasne: 

 Raňajky, desiatu, olovrant a večeru poberajú tak, ako doteraz – dodávateľom je ZSS Rosa. 
Poplatky za tieto jedlá im budú aj naďalej vystavované vo forme poštovej poukážky. 

 Obed poberajú cez firmu Global gastro, s. r. o. Platba za obedy bude prebiehať cez Edupage. 
 

6. Žiakov, ktorí sú klientmi ZSS Rosa, sa táto zmena nijako netýka. Naďalej sa budú stravovať 
v ZSS Rosa – v dolnej jedálni. 

 
Postup prihlasovania: 
 
Predpokladáme, že väčšina z Vás už používa aplikáciu EduPage. 
 
Prejdite, prosím, do časti Platby. Nastavte všetko potrebné a následne môžete prejsť do časti Jedálny 
lístok, kde si jedlo objednáte – vždy od štvrtka na nasledujúci týždeň. 
 
Ak ste aplikáciu EduPage dosiaľ nepoužívali, stiahnite si ju do telefónu z GooglePlay (alebo z AppStore, 
ak máte iPhone) a vyplňte prihlasovacie údaje. 

 
Pre tých z Vás, ktorí chcete do aplikácie vstupovať cez počítač uvádzame stručný návod: 
 

1. Choďte na internetovú stránku Spojenej školy internátnej: www.ssid.sk. Vpravo hore stlačte 
tlačidlo Prihlásenie a prihláste sa s Vašimi prihlasovacími údajmi. 
 

2. Začnite, prosím, v časti Poplatky. Postupujte podľa pokynov. Poplatky musia byť uhrádzané 
vopred. Zostatky a upozornenia na platby sú v aplikácii dobre prehľadné. 
 

3. Žiak (a rodič) si v časti Jedálny lístok objedná jedlo, ktoré si vyberie. Objednávať je možné aj 
v predstihu – pokiaľ je zverejnený jedálny lístok. 
 

4. Akékoľvek zmeny vo výbere alebo nahlásení jedla je možné robiť do 7:30 h v daný deň. 
 

5. V čase výdaja obeda žiak priloží v jedálni pri okienku čip k čítačke, čo umožní personálu 
skontrolovať, aké jedlo žiak bude jesť a či je zaplatené. Systém zároveň zaznamená, že obed bol 
odobratý. 

 
V prípade, že budete potrebovať pomôcť alebo budete mať otázky, poradíme Vám na telefónnom čísle 
0903 555 886 alebo na adrese peter.caputa@ssid.sk  
 
 
 
 
                        Mgr. Peter Čaputa 
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