
Webový portál 

jedalen.ikelp.com

Webový portál  jedalen.ikelp.com  je dôležité centrum informácií pre stravníkov a ich rodičov. 

1. Prezeranie jedálneho lístka, prihlasovanie a odhlasovanie stravníkov

Primárnym cieľom je prihlasovanie, častejšie však odhlasovanie stravníkov zo stravy podľa jedálneho 
lístka, ktorý vygeneruje vedúca školskej jedálne. Samotné prihlásenie stravníkov na začiatku mesiaca 
vykonáva vedúca jedálne hromadne na celý mesiac. Stravník prípadne rodič má možnosť odhlásiť sa 
zo stravy z pohodlia svojho domova alebo odkiaľkoľvek, kde bude prístupný internet.

Na webový portál sa dostane prostredníctvom tohto linku: http://jedalen.ikelp.sk/

Každý stravník má pridelené meno a heslo. Po prvom prihlásení sa je možné si heslo zmeniť. V pravej 
časti si treba zvoliť kraj a následne vybrať svoju školu.

http://jedalen.ikelp.sk/


V časti  Strava  sa zobrazí jedálny lístok na príslušný týždeň. Zelená fajka signalizuje, že stravník má 
na daný deň objednanú stravu. Červeným krížikom sa môže stravník z daného dňa odhlásiť. V prípade 
choroby má stravník možnosť odhlásiť sa aj z viacerých dní dopredu. Stravník sa môže odhlásiť 
najneskôr v pracovný deň vopred do 14:00 hod. na nasledujúci stravný deň. Zámok na konci riadku 
znamená, že na daný deň už nie je možné prihlásiť ani odhlásiť stravu. 

2. Financie – podklady pre internet banking

V časti  Financie  rodič alebo stravník vidí informáciu o aktuálnom stave účtu stravníka k danému 
dňu. V prípade nedoplatku sú pod ním uvedené údaje potrebné k úhrade cez prevodný príkaz. V 
prípade preplatku je uvedená výška preplatku. Ak je stav nulový, tak nevznikol ani preplatok ani 
nedoplatok. 

V nasledujúcom riadku sa hneď za obdobím nachádza údaj o stave účtu na začiatku daného mesiaca, 
ďalej suma za objednanú stravu v danom mesiaci, potom uhradená platba za mesiac a nakoniec 
aktuálny zostatok na účte.

Pod týmito údajmi sa nachádza kalendár na daný mesiac, kde sú uvedené dni, kedy je stravník 
prihlásený a odhlásený zo stravy. 

Aktuálny stav účtu zobrazuje skutočnú sumu preplatku (+) alebo nedoplatku (-) za stravu v deň, kedy 
stravník/ rodič pozerá na webovú jedáleň (tzn. že ak sa v priebehu mesiaca už odhlásil na niektoré dni,
bude aktuálny stav vyšší, ak ide o preplatok, alebo nižší, ak ide o nedoplatok). Platby však treba 
uhrádzať podľa podkladov k úhrade, a nie podľa aktuálneho stavu – lebo tak môže vzniknúť 
nedoplatok za daný mesiac. Taktiež treba uvádzať variabilný symbol (8- až 9-miestne číslo uvedené v 
podkladoch k platbe) z dôvodu identifikácie platby. 



3. Profil – možnosti nastavenia účtu

V časti  Profil  si stravník môže zmeniť svoje pridelené heslo podľa vlastnej potreby. Od septembra 
2016 je už možné, aby rodičia s viacerými deťmi mali jeden prístup na webovú jedáleň a mali takto 
prehľad o všetkých deťoch pri jednom prihlásení. 


