
Pokyny k stravovaniu 

 

Strava sa platí mesiac vopred do 15. dňa v mesiaci (napríklad na február do 15 januára) 

Zo stravovacieho systému sa možno iba odhlásiť deň vopred do 10:30 dvomi spôsobmi: 

a) čipovým krúžkom pri odhlasovacom zariadení na 1. poschodí: 

- priložiť čip k snímaciemu zariadeniu (svetelná kontrolka na pravej strane) 

- po priložení čipu k snímaču sa v ľavej časti obrazovky zobrazí Vaše meno, zostatok 

na účte a zoznam Vašich objednávok. V pravej časti obrazovky sa zobrazí jedálny 

lístok na najbližší deň, alebo kalendár pre voľbu dátumu. 

- zmeny v už existujúcich objednávkach uskutočníte dotykom na zvolenú 

objednávku v ľavej časti obrazovky a následnou voľbou – tlačidlom Zrušiť 

objednávku zrušíte 

- na záver znovu priložíte čip k snímaču, pokiaľ je všetko v poriadku, na obrazovke 

sa objaví potvrdenie, alebo vysvetlenie, prečo niektorá z požiadaviek nebola 

prevedená.  

- pokiaľ na zaver nepriložíte čip k snímaču, alebo kedykoľvek v priebehu prihlásenia 

stlačíte tlačidlo ESC, žiadna z Vami požadovaných zmien nebude prevedená. 

b) webovou aplikáciou nasledovne: 

- stránka stravovanie.gypy.sk 

 

 

 

- login je osobné identifikačné 9 – miestne číslo, ktoré každý stravník dostal  



 

- heslo je jednotné gpdcpn 

 

 

v pravom hornom rohu môžete zmeniť jazyk v akom bude s vami aplikácia komunikovať. 

 

 

Vo zvýraznenej sekcii môžete označiť na aké obdobie si prajete vidieť jedálny lístok, ak si 

želáte vidieť celý lístok na nastávajúce obdobie, odškrtnite možnosť „Iba jeden deň“. Svoju 

voľbu potvrdíte tlačidlom „Zobraziť  jedálny lístok“. 



Ak si dáte zobraziť všetky jedlá na nastávajúce obdobie,  môžete si v označených políčkach

vybrať ktoré obedy si želáte odhlásiť. Svoju voľbu potvrdíte tlačidlom „Zmeniť“. Obedy sú 

týmto krokom odhlásené. 

Aplikácia tiež obsahuje ďalšie zaujímavé funkcie, ktoré si môžete prezrieť. Odhlásite sa 
pomocou funkcie odhlásiť, v pravom hornom rohu. 

Poznámka: 

Platby prebiehajú podľa doterajších pokynov na číslo účtu

IBAN SK11 8180 0000 0070 0049 5703 

Na zmenu Vás vopred upozorníme. 


