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1. Prihlásenie sa do systému  
  

Používatelia sa prihlasujú do systému z ponuky v ľavom menu po kliknutí na položku Prihlásiť.  

  

  

Je potrebné vyplniť meno a heslo.  

  

  
Po prihlásení sa do systému sa sprístupní celé ľavé menu:  
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1.1 Inicializačné prístupové údaje pre študentov  

Pre študentov denného štúdia sa prístup zriaďuje automaticky na druhý deň po zápise na 

štúdium, zrušuje sa na druhý deň po ukončení štúdia.   

  Meno: TUID 

                                                             Inicializačné heslo: ako do iných systémov (MAIS,ZIMBRA…) 

  

1.2 Inicializačné prístupové údaje pre zamestnancov  

Pre zamestnancov univerzity s viac než 50 % pracovným úväzkom zabezpečuje prístup 

Centrum informačných systémov TU podľa potreby. Je potrebné mať vyhotovený preukaz 

zamestnanca univerzity, resp. ITIC a uzavretú dohodu o zrážkach zo mzdy za odobratú stravu.  

                                                             Meno: TUID 

                                                             Inicializačné heslo: ako do iných systémov (MAIS,ZIMBRA…) 

  

1.3 Inicializačné prístupové údaje pre ostatných používateľov  

Pre cudzích návštevníkov sa prístupy vyhotovujú podľa potreby. Je potrebné dať si vyhotoviť 

preukaz používateľa a navštíviť Centrum informačných systémov TU, kde mu budú oznámené 

prístupové údaje.   

  

2. Jedálny lístok  
  

Jedálny lístok  umožňuje po prihlásení sa do systému  objednať jedlo na konkrétny deň a výdajňu:  

  

Cena jedla je platná pre tú - ktorú kategóriu stravníka a riadi sa pravidlami, ktoré stanovuje Prevádzka 

ŠJ - napr. zamestnanec si za dotovanú cenu môže na jeden deň objednať max. 2 jedlá, a pod.  
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3. Prehľad objednávok  
  

Prehľad objednávok umožňuje používateľovi zobraziť prehľad objednaných jedál, zrušiť 

objednávku na nasledujúce dni a vložiť objednané jedlo na aktuálny deň do burzy. Zrušenie 

objednávky je spravidla možné do 14:00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa.  

   

4. Burza objednávok  
  

V prípade, ak stravník nemá objednaný obed na aktuálny deň, je možné prevziať jedlo z burzy, pokiaľ 

do nej iný stravník jedlo vložil:  

   

5. História  
  

História umožňuje zobraziť históriu objednaných jedál za sledované obdobie:  

  

  

  

6. Detailná história účtu   
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Detailná história účtu popisuje detailnú históriu účtu za zvolené obdobie:  

   

   

    7. Nastavenia  
  

Umožňujú používateľovi zmeniť svoju predvolenú jedáleň a pridať poverené osoby pre prístup k 

svojim objednávkam:  

   

    8. Objednávanie priateľom  
  

Objednávanie priateľom umožňuje používateľovi systému prihlásiť sa k účtu osoby, ktorá mu poskytla 

na to oprávnenie, a objednať jej jedlo na nasledujúce dni.  
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Odhlásenie sa zo systému  
  

Tlačidlo Odhlásiť  slúži pre odhlásenie sa zo systému po skončení práce používateľa.  

  

  

Aktualizácia dokumentu: 20. 9. 2019   

  


