
NAŠA STRAVA.SK
VAŠA SPOKOJNOSŤ NA PRVOM MIESTEVAŠA SPOKOJNOSŤ NA PRVOM MIESTE



Viac ako 30 rokov vyvíjame nástroje a pomôcky, ktoré pomáhajú s istotou,  
bezpečne a účelne riadiť školské jedálne. Počúvame svojich zákazníkov,  

veríme v ich odbornosť a inšpirujeme sa ich každodennou prácou. 
 

Naše systémy dlhodobo využíva viac ako 5.000 stravovacích prevádzok z Českej  
i Slovenskej republiky. Sú teda preverené časom aj zákazníkmi.

Váš tím Vis

V minulosti sme mali dobrý systém, ale doba sa menila a potrebovali sme modernizáciu.  
Starý systém už nestačil a ani nereagoval na naše požiadavky. Na začiatku sme mali obavy z ceny 
a z toho, či to v rýchlosti zvládneme. Systém VIS bol pre nás najvýhodnejší cenou, ponukou školení. 
Spoločnosť si zakladá na férovom jednaní.

Program bol ľahko učiteľný, zmenu sme zvládli úplne jednoducho, spolupráca bola a je skvelá.
Najviac si ceníme férovosť a rýchlosť jednania, možnosť dohody ohľadom zmlúv a platieb. 
Sme radi, že ich máme. Dokážeme spoločne vyriešiť všetky naše požiadavky.  
Je vidieť, že sú znalý veci, poznajú legislatívu a sú flexibilný.

Mariana B., vedúca školskej jedálne MŠ, Ružomberok
17.3.2022

DOKÁŽEME SPOLOČNE VYRIEŠIŤ VŠETKY NAŠE POŽIADAVKY 



Zo začiatku som všetko robila ručne. Bolo to veľmi pracné. Najväčšie problémy mi robila obratová 
súpiska. A čo fungovalo dobre na to si už ani nepamätám. Vedela som, že potrebujem nový systém, 
mala som veľkú neistotu či to zvládnem a či to nebude veľmi komplikované. 

Veľa som počula od kolegýň a páčila sa mi v prvom rade flexibilita spolupráce. Dostala som dobré  
a rýchle zaškolenie a priznám sa, pomohla mi aj kolegyňa, ktorá už dlhšie robila s vaším programom. 

Ako fungujem dnes? To sa ani nedá všetko popísať. Ale ozaj program je super. Dnes mám viac času 
sa venovať prevádzke. Získala som istotu a spoľahnutie na Vás a Vašich pracovníkov.

Mária M., vedúca školskej jedálne ZŠ a MŠ, Lúčky
11.3.2022

MÁM VIAC ČASU SA VENOVAŤ PREVÁDZKE



V našej škole sme používali stravovací systém Kuchyňa, ktorý sme používali 15 rokov. Jeho výhodou 
bolo, že samotný tvorca programu býval v Ružomberku. Problémom bolo, že pracoval pod samotným 
systémom MS DOS, ktorý po nástupu Windowsu prastával spoľahlivo pracovať a jeho výpadky boli 
čím ďalej častejšie.

Do našej jedálne sme potrebovali modernejší stravovací softvér, ktorý by pracoval pod Windowsom 
a zároveň by bol schopný pružne reagovať na neustále sa meniace podmienky a parametre jednot-
livých stravovacích položiek.

Našou jedinou požiadavkou bolo rýchle vybavenie nového systému, pretože bez neho už v súčasnej 
dobe jedáleň fungovať nemôže. Obavy a neistota určite boli, pretože som bola zvyknutá na program 
Kuchyňa, mnohé úkony som už mala zautomatizované a tak som vedela, že ak prejdeme do nového 
programu, budem sa ho musieť učiť od nuly pri plnej prevádzke školskej jedálne.

PREHĽADNÝ, DOBRE OVLÁDATEĽNÝ, S RÝCHLOU ODOZVOU NA VŠETKY ZMENY

Zmena nebola vôbec jednoduchá. Ako som už spomínala, začínala som od úplného začiatku,  
s programom ani prostredím som nemala skúsenosti. Našťastie, kolegyne vedúce jedální boli veľmi 
ochotné a trpezlivé a veľmi mi pomohli. 

Dnes úplnú väčšinu položiek obsluhujem bez pomoci, pri nezrovnalostiach volám vášmu technikovi, 
pánovi Lietavcovi. Spoluprácu s ním môžem hodnotiť ako bezproblémovú a pre mňa veľmi prospešnú.

On-line spolupráca je super. Nemusím čakať, kým technik príde osobne, všetko riešime telefonicky  
so zdieľaným pripojením. Systém VIS je dnes už pre mňa prehľadný, dobre ovládateľný, s rýchlou  
odozvou na všetky zmeny. V súčasnosti mi program pri riadení jedálne výrazne šetrí čas. 

Anna G., vedúca školskej jedálne ZŠ a MŠ, Ľubochňa
22.3.2022

PREHĽADNÝ, DOBRE OVLÁDATEĽNÝ, S RÝCHLOU ODOZVOU NA VŠETKY ZMENY



Pred tromi rokmi som nastúpila už do čiastočne zrekonštruovanej školskej jedálne, ktorá patrí  
mestu Ružomberok. Postupne rekonštruujeme, opravujeme, nakupujeme a systém je fajn. 
Keďže som vedúcou už pomaly 15 rokov, pracovala som vo viacerých jedálenských programoch, 
viem, že obsahovo sú si podobné, akurát, že VIS je super. Spolupráca s pracovníkmi z VIS je veľmi 
rýchla, postačujúca a vždy nájdeme riešenie.

Pokiaľ sa niečo udeje s čím si nevieme rady, voláme, píšeme do VIS. Všetci zamestnanci reagujú 
rýchlo a spoľahlivo. Vždy vedia čo potrebujeme a samozrejme, vyriešia to. Sú to fundovaní, a príjemní 
ľudia. Cením si promptné jednanie a vyriešenie nie vždy jednoduchej situácie.

Eva P., vedúca školskej jedálne MŠ, Ružomberok
22.3.2022

VIS JE SUPER



VEĽMI SI CENÍM UĽAHČENIE PRÁCE, PREHĽADNOSŤ 
STRAVOVACIEHO SYSTÉMU

Čo sa týka minulosti, stravovací systém nebol zlý, ale pomalý, ručný, náročný na čas. Cítila som,  
že treba niečo so stravovacím systémom urobiť, vylepšiť, uľahčiť si prácu. Veľa času som venovala 
práci na úkor rodiny. Preto som sa rozhodla vypracovať projekt, vyskúšať, veď za to nič nedám... 

Vypracovala som projekt v r. 2008, ktorý som zamerala na elektronizáciu a revitalizáciu školskej  
jedálne a vyhrala som. A tak sa spustila elektronizácia v našej jedálni počas letných prázdnin.  
Pracovalo sa na tomto projekte, inštalácii skoro s malými prestávkami 2 mesiace. Ale úspech  
sa dostavil. Nebolo to jednoduché. Prišli aj prvé zádrhele – problémy, obavy, musela som volať  
do VIS pre podporu, ale pomaly som do toho prichádzala a za 4 mesiace som sa zdokonalila. 

Navrhla som zriaďovateľovi kúpiť licenciu tohto programu aj pre ostatné školské jedálne v našom 
meste, aby sme si mohli navzájom pomáhať. Januárom 2009 bol program VIS nainštalovaný do  
všetkých našich jedální. Bola to pre mňa práca navyše, nakoľko som chodila každý mesiac do inej 
jedálne zaúčať vedúce. Do konca školského roka sme to spoločne zvládli.

VEĽMI SI CENÍM UĽAHČENIE PRÁCE, PREHĽADNOSŤ 
STRAVOVACIEHO SYSTÉMU

Teraz sa môžem oveľa viac venovať samotnej kuchyni – prevádzke. Ostáva mi viac času na iné  
pracovné úkony, ktoré narástli. Pokiaľ sú rôzne zmeny v legislatíve, v účtovaní, v novelizácii vyhlášok, 
zákonov, usmernení / napr: dotácie a pod/, vždy je to náročné. 

Veľmi si pochvaľujeme, že nielen systém programu nám uľahčil prácu, ale i samotní stravníci, rodičia  
a zamestnanci sa potešili čipovaciemu systému, ktorý bol v r. 2008 u nás novinkou.  
Dnes je viac-menej samozrejmosťou. I čipovací systém sa zmenil, vylepšuje sa, modernizuje.

Veľmi si cením uľahčenie práce, prehľadnosť stravovacieho systému. Máme viac času venovať  
sa iným pracovným povinnostiam, ktoré žiaľ nám len pribúdajú a nedoceňujú prácu zamestnancov  
v školských stravovacích zariadeniach.

Marta T., vedúca školskej jedálne pri ZŠ v Rimavskej Sobote



Nakoľko ja pracujem v školskej jedálni 6 rokov, tak mám skúsenosti len s programom od VIS,  
už aj staršia verzia programu fungovala dobre, bola prehľadná, neboli s ňou žiadne väčšie problémy.
Pretože som typ, ktorý rád skúša nové veci, videla som nejaké promo na program Stravné 5 a zaujal 
ma. Rozhodla som sa ho vyskúšať už na začiatku a stala sa za zvýhodnených podmienok testovacím 
zákazníkom.

Zmena prebiehala celkom hladko, všetko online, technik spravil potrebné kroky a mohla som nový 
program začať používať. Dnes fungujem celkovo bez problémov, sem tam vychytávame nejaké  
drobnejšie nedostatky, ale VIS reaguje rýchlo a snažia sa dať veci do poriadku. 

Najviac si cením ochotu pomôcť keď treba, promptné odozvy. Program je modernejší, prehľadnejší,  
viac vecí si viem nastaviť samostatne, nemusím byť odkázaná na pomoc technika, viem si prispôsobiť 
tlačové zostavy, som spokojná.

Stanislava A., vedúca školskej jedálne, Štúrovo
16.3.2022

PROGRAM JE MODERNEJŠÍ, PREHĽADNEJŠÍ A VIAC VECÍ 
SI VIEM NASTAVIŤ SAMOSTATNE



Od roku 2013 pracujem v ŠJ a používam program VIS, ktorý bol prehľadný, no muselo sa dosť  
preklikávať. Program Stravné 5 ma zaujal pri sledovaní webináru, kde sa mi zdali niektoré úkony  
jednoduchšie a prehľadnejšie a preto som sa rozhodla, že čím skôr si dám program modernizovať 
tým to bude pre mňa výhodnejšie. Nepatrím medzi najmladšie vedúce ŠJ, ale aj tak som si povedala,  
že ešte stále mám vek na to, aby som sa učila nové veci, ktoré budú pre moju prácu prínosom. 

Všetko prebehlo podľa očakávaní i keď ja som nemenila iba verziu programu ale aj PC a tlačiareň. 
Technici z VIS mi pripravili nový PC cez diaľkovú správu a na ďalší deň prišiel k nám na prevádzku 
pán Lietavec, ktorý dokončil celú realizáciu. Samozrejme, že si to vyžadovalo svoj čas, ale oplatilo sa.
Mala som obavy z prvej uzávierky v stravnom 5, ale zistila som, že obavy boli zbytočné.

STRAVNÉ 5 - NEJVIAC SA MI PÁČI PRÁCA SO STRAVNÍKOM, 
KDE JE VŠETKO JEDNODUCHŠIE A PREHĽADNEJŠIE

Po doladení nejakých drobných vecí som so zmenou veľmi spokojná. Mám za sebou zvládnutú druhú 
uzávierku a bez problémov. Najviac sa mi páči práca so stravníkom, kde je všetko jednoduchšie  
a prehľadnejšie. Som spokojná s prehľadným sledovaním preplatkov a nedoplatkov u stravníkov  
aj po triedach, jednoduchšie odhlasovanie v prípade nejakého výletu jednej tried a hlavne veľa  
zjednodušených a prehľadných postupov.

Predovšetkým si najviac cením komunikáciu s technikmi VIS. Pán Rusňák, Lietavec, Tajboš a pani  
Zaťková – vždy všetko dobre vysvetlia a snažia sa, aby pochopili aj vedúce, ktoré nie sú zdatné  
v IT oblasti. A samozrejme som rada, že sa program vyvíja a vždy aktualizuje.  
Veľkou pomocou sú aj webináre.

Lýdia G., vedúca školskej jedálne ZŠ, Piešťany
22.3.2022

STRAVNÉ 5 - NEJVIAC SA MI PÁČI PRÁCA SO STRAVNÍKOM, 
KDE JE VŠETKO JEDNODUCHŠIE A PREHĽADNEJŠIE



V minulosti sme používali systém predaja lístkov, ktoré si stravníci orážali na konkrétny dátum, 
kedy chceli ísť na obed. Keďže ja som nastúpila len v septembri, tak pre mňa bolo ťažké zorientovať 
sa vo všetkom a od nového roka sa zase učiť tento program.

Našťastie som dostala kľudného, obetavého pána, ktorý mi vysvetlil čo a ako. Bála som sa, lebo  
vedúce, ktoré to už majú povedali, že začiatky budú ťažké. Ale s pomocou p. Tajboša som sa do toho 
po troche dostala a stále dostávam, lebo je vždy ochotný poradiť, aj keď mu už musím poriadne liezť 
na nervy.

Modernizáciu chcela nová pani riaditeľka, nakoľko sa rodičia dožadovali objednávania cez internet.
VIS sme sa spoločne s p. riaditeľkou rozhodli objednať po „prieskume“ v susedných školách.  
Najviac zavážilo to, že rodičia platia priamo na účet, a ja nemám starosť s peniazmi v stole a následne  
odnášaním do banky.

Najviac sa mi pozdáva zmena pri objednávaní. Nemusím rátať, zapisovať, nahadzovať do počítača.
Získala som veľa času, ktorý venujem pomoci v kuchyni. A to všetko hlavne vďaka ústretovosti,  
radám a ochote pána školiteľa.

Lucia D., vedúca školskej jedálne pri gymnáziu, Rožumberok
16.3.2022

ZÍSKALA SOM VEĽA ČASU, KTORÝ VENUJEM POMOCI V KUCHYNI



Som vedúcou našej školskej jedálne 34 rokov, takže môžem porovnať minulosť so súčasnosťou.   
Po mojom nástupe v roku 1987 všetko fungovalo takpovediac na kolene. Postupom času bola práca 
čím ďalej komplikovanejšia, pribúdali nové a nové požiadavky. Bolo treba program. Po niekoľkých 
pokusoch som skúsila VIS a dodnes neľutujem. 

Prišiel ma zaučiť pán Rusňák – boli sme tu možno večer do desiatej, zapísala som si pol zošita  
poznámok a začala som.  Hneď od začiatku som začala robiť aj Stravné aj Sklad. Pomerne rýchlo  
som sa naučila s ním pracovať, a keď to môžem dnes zhodnotiť, tak nič lepšie som si ani nemohla 
želať. Prácu zjednodušil a zrýchlil o 90 %. To, že už nemusím prácne počítať preddavky za stravné, 
preplatky, nedoplatky, nutričné hodnoty, mesačnú uzávierku je veľká pomoc.  
Využívam aj tlač poukážok, peňažný denník...

NIČ LEPŠIE SOM SI ANI NEMOHLA ŽELAŤ

A všetci technici vyhovejú všetkým naším požiadavkám. Naozaj, že v každej prevádzke sú tie  
podmienky iné, ale všetko je možné nastaviť podľa toho, čo potrebujeme. Veľmi oceňujem aj rýchle 
vyriešenie prípadných problémov cez diaľkovú správu – šetrí nám to všetkým čaj aj peniaze. 

Niekoľko mojich kolegýň sa mi podarilo presvedčiť, aby si objednali Váš program, a každá jedna  
to zhodnotila, že ľutujú len to, že to neurobili už dávno. Sú veci, ktoré priniesol pokrok a nie sú nám 
potrebné, ale váš program je jedna z tých vecí, bez ktorých by som už nechcela byť, pokiaľ som  
zamestnaná na tomto poste.  

Marcela R., vedúca školskej jedálne ZŠ a MŠ, Teplý Vrch
22.3.2022

NIČ LEPŠIE SOM SI ANI NEMOHLA ŽELAŤ



V minulosti  sme mali klasické stravné lístky, nemali sme žiaden terminál. Problém bol v kontrole  
a chodili nám tu cudzí stravníci keďže sme nemali terminál. Mali sme známe vedúce, ktoré odporučili 
VIS, takže sme žiadnu inú možnosť nezvažovali.

Zo začiatku sme mali trochu obavy zvyknúť si na nový systém. No, prišiel technik, ktorý nám všetko 
vysvetlil. Bol veľmi ochotný. Aj druhý technik, ktorý u nás bol, nám takisto všetko veľmi ochotne všet-
ko vysvetlil. Zo začiatku sme samozrejme často volali na horúcu linku, kým sme sa do toho systému 
úplne dostali.

Momentálne sme spokojní so systémom a fungujeme bez problémov. Najviac si ceníme terminál,  
že máme prehľad o všetkých stravníkoch. Prístup technika a ochotu pomôcť a vysvetliť. A čas, veľa 
času som získala vďaka systému od VIS.

Mária B., vedúca školskej jedálne ZŠ a MŠ, Nitrianske Pravno
7.3.2022

VĎAKA SYSTÉMU OD VIS SOM ZÍSKALA VEĽA ČASU  



V minulosti náš stravovací systém vyzeral tak, že v programe Sklad sme pracovali v piešťanskom  
programe, ktorý ale nebol tak dokonale prepracovaný. Jedálne lístky sme písali na písacom stroji. 
Stravné sme robili ručne, fungovali sme na stravenkový systém. Ručne sme vypisovali šeky.  
 
Všetky operácie boli zdĺhavé. Pre modernizáciu systému sme sa rozhodli postupne, vedúce ŠJ sme 
sa stretávali na školeniach, kde nás informovali o možnosti prejsť na program VIS, ktorý nám uľahčí 
našu prácu a videli sme množstvo výhod. 

Pri rozhodovaní o prechode na nový program som mala obavy, či to zvládnem a či mi bude mať  
kto pomôcť, poradiť. Keď som začala robiť v programe VIS, tak už niektoré moje kolegyne s ním  
robili a mala som dobré recenzie a navzájom sme si pomáhali.

Po zakúpení programu mi ho nainštaloval a zaučil ma servisný konzultant pan Marcel Rusňák.  
Spolupráca s ním bola veľmi dobrá. Postupne som sa s programom oboznamovala a spoznávala  
jeho výhody a uľahčenie práce.

UŽ SI ANI NEVIEM PREDSTAVIŤ FUNGOVAŤ BEZ NEHO

S programom som spokojná, umožňuje vedenie kompletnej agendy v programe MSklad aj v progra-
me Stravné,  už si ani neviem predstaviť fungovať bez neho, uľahčuje mi moju každodennú prácu.  
 
V programe Sklad je úplne jednoduchá a prehľadná evidencia príjemiek, výdajok, stravných listov, 
rýchle vyhotovenie inventúrnej zostavy, možnosť tlačenia jedálnych lístkov s označením pôvodu  
mäsa a vyznačením všetkých alergénov. Uzávierka na konci mesiaca je urobená za pár minút.  
Rýchle tlačenie nutričných hodnôt, rýchle normovanie.

V programe Stravné máme zavedený čipový systém. Stravníci sa identifikujú čipom. Tento čipový 
systém umožňuje kontrolu objednávania a výdaja stravy. Prácou v tomto programe si najviac cením 
rýchlosť, presnosť, spoľahlivosť a rýchlu kontrolu. Taktiež oceňujem, že v prípade nejakého problému, 
ktorý sa vyskytne pri práci v programe, stačí zavolať alebo napísať na zákaznícku linku a cez vzdia-
lenú servisnú podporu dokážu pracovníci chybu rýchlo odstrániť a pomôcť.

Prácou v programe VIS ušetrím hlavne čas, ktorý následne môžem venovať starostlivosti o chod ŠJ  
a ďalším pracovným povinnostiam. 

Milota M., vedúca školskej jedálne ZŠ, Martin-Záturčie
22.3.2022

UŽ SI ANI NEVIEM PREDSTAVIŤ FUNGOVAŤ BEZ NEHO



www.vissk.sk +421 650 822 131

Zamerajte sa na to, čo je pre vašu školu a jedáleň dôležité.
O ostatné sa postaráme my.


