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    Interná smernica IS 01/2021 

o poskytovaní príspevku na stravu zamestnanca zo strany zamestnávateľa.  

 
Podľa nového § 152 Zákonníka práce (311/2001 Z.z.) s účinnosťou od 1. marca 2021 sa zavádza 

možnosť zamestnanca pre výber spôsobu príspevku zamestnávateľa na stravu zamestnanca. Táto 

smernica upravuje podmienky poskytovania príspevkov na stravu zamestnancov zo strany 

zamestnávateľa Katolícka spojená škola sv. Mikuláša v Prešove. 

1. Všeobecné ustanovenia 

1.1.  Cieľom tejto smernice je stanovenie zásad pre poskytovanie stravných lístkov zamestnancom 

Katolíckej spojnej školy sv. Mikuláša v Prešove (ďalej len zamestnávateľ).  

1.2.  Poskytovanie stravných lístkov sa riadi zákonom č. 311/2011 Z.z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov a Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách 

stravného v aktuálnom znení.  

 

2. Poskytovanie príspevku na stravu  

2.1.   Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení – 

školskej jedálni pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša v Prešove. 

2.2.   V súlade s §152 Zákonníka práce nárok na príspevok na stravu vzniká zamestnancovi, ak v rámci 

pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. 

2.3.  Ak zamestnancovi nie je možné zabezpečiť počas pracovnej zmeny stravovanie v školskej jedálni 

z dôvodu výluky školskej jedálne, sanitárneho dňa alebo inej mimoriadnej situácie, má nárok na 

poskytnutie príspevku na stravu a to buď vo forme finančného príspevku na stravovanie alebo 

stravovacej poukážky (stravný lístok). Zamestnanec má na výber jednej z možností 1 mesiac od 

zverejnenia výzvy na výber zo strany zamestnávateľa (zverejnenie zo strany zamestnávateľa 

zvyčajne v mesiaci november) a svojim výberom je viazaný 12 mesiacov od svojho rozhodnutia 

(príloha č.1).  

2.4.   Nárok na poskytnutie príspevku na stravu má aj zamestnanec, ktorý zo zdravotných dôvodov 

nemôže využívať stravovanie v školskej jedálni. Takýto zamestnanec predloží riaditeľovi školy 

žiadosť o náhradné stravovanie formou stravných lístkov alebo finančného príspevku. K žiadosti 

priloží potvrdenie odborného lekára – špecialistu nie staršie ako 1 mesiac pred podaním žiadosti 

(príloha č.2). Nárok na poskytovanie príspevku na stravu  takémuto zamestnancovi vzniká 

schválením žiadosti riaditeľom školy. 

2.5.   Nárok na príspevok na stravu nevzniká zamestnancovi, ktorý si čerpá dovolenku alebo náhradné 

voľno. 



3. Povinnosti zamestnávateľa 

3.1.  Stravné lístky zabezpečuje zamestnávateľ prostredníctvom spoločnosti vybranej prostredníctvom 

EKS (elektronické trhovisko). 

3.2.    Stravné lístky sa vydávajú formou kreditu na karte zamestnanca, finančné príspevky sa uhrádzajú 

spolu s mzdou, resp. platom zamestnanca. Kredit  na kartu zamestnanca sa vydáva za 

predchádzajúci mesiac, finančný príspevok sa uhrádza vždy k 1. dňu v danom mesiaci ako 

preddavok mzdy. 

 

4. Povinnosti zamestnanca 

4.1. V prípade ukončenia pracovného pomeru je zamestnanec povinný vrátiť kartu spoločnosti 

poskytujúcej stravné lístky. 

 

5. Cena stravného lístka 

5.1.  Povinný príspevok zamestnávateľa na stravný lístok zamestnanca je minimálne 55 % zo sumy 

stravného lístka. Povinný príspevok zamestnávateľa na stravný lístok zamestnanca je maximálne 

v sume 2,81 €. 

5.2.   Katolícka spojená škola sv. Mikuláša v Prešove poskytuje stravné lístky v hodnote 3,83 €.  Z toho 

výslednú sumu tvorí 

 príspevok zamestnávateľa -  2,11 € 

 príspevok zo sociálneho fondu -  0,40 € 

 úhrada zamestnanca – 1,32 €.  
 
 

6. Záverečné ustanovenia 

6.1.  Táto smernica nadobúda platnosť 01.11.2021. 

6.2.  Dňom 31.8.2021 zaniká smernica 3/2015 o poskytovaní stravných lístkov. 

  
 
 
 
 
 RNDr. Marcel Tkáč 

 riaditeľ školy 
 
 
 
 
 
 
 



 

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravu zamestnanca/náhradného 

stravovania* 

 

Zamestnávateľ:  Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov 

 

Podľa§ 152 Zákonníka práce žiadam o poskytnutie príspevku na stravu vo forme* 

 

1) Stravných lístkov (stravných poukazov) 

2) Finančného príspevku ku mzde/platu.  

 

Príspevok na stravu zamestnanca 

Meno a priezvisko zamestnanca 
 

 

Doba poskytovania príspevku od do 

 

 

 

 

 
        

 

 

 

V Prešove dňa ......................                                     ...................................................... 

                                                                                                 Podpis zamestnanca 

 

 

*Nehodiace sa škrinite 

 

 

 

 

Príloha č.1 

 



 

 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16,  Prešov 

 http:/www.zsgmik.sk, email: skolasvm@zsgmik.sk, tel.: 051/7465801 

 

Potvrdenie 
(pre zamestnávateľa v zmysle § 152 ods.6 ZP) 

 

 

Zamestnávateľ : Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, 08001 Prešov 

Meno a priezvisko : .........................................................Dátum narodenia : ....................... 

Pracovné zaradenie : .............................................................................................................. 

 

      

Týmto potvrdzujem že vzhľadom na Váš zdravotný stav nemôžete využívať spôsob 

stravovania v školskej jedálni, ktorý je zabezpečený zamestnávateľom. S prihliadnutím na 

výsledky odborných vyšetrení Vám teda odporúčam individuálne stravovanie. 

 

 

 

............................                                              .................................................................... 

         dátum                                                        pečiatka a podpis špecializovaného lekára    

 

 

 

Príloha č.2 


