
 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KRÁĽA SVÄTOPLUKA 

Dražovská 6, 949 01 Nitra 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Vnútorný predpis č. 02/2021 

 

Smernica o zabezpečení stravovania 
 
 

 

Účel predpisu : 

Táto smernica upravuje jednotný postup pri zabezpečení stravovania pre zamestnancov ZŠ 

kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra  

 

 

 

Oblasť platnosti: 

 

Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov ZŠ kráľa Svätopluka v Nitre. 

 

 

Počet strán: 3 

 

Z toho prílohy:  1. Dotazník pre zamestnanca 

   2. Určenie výšky príspevku zamestnávateľa 

 

Vzťah k už vydaným vnútorným predpisom:  

Táto smernica je novým vnútorným predpisom školy. 

 

 

Gestorský útvar: 

 

Základná škola kráľa 

Svätopluka 

 

 

 

Schválil: 

 

 

 

Mgr. Alexandra Ďurišová 

Dátum schválenia: 

01.03.2021 

 

 

Dátum účinnosti: 

01.03.2021 

 

 

Zmeny v smernici sa uskutočňujú formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré tvoria 

súčasť tejto smernice.  

 

 

 
 

     



 

 

Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. v znení n.p. 

 

Čl. 1 

Personálne vymedzenie  pôsobnosti predpisu 

 

Vnútorný predpis sa vzťahuje na : 

 

1. Všetkých zamestnancov, ktorým je zamestnávateľ ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, 

Nitra povinný zabezpečiť stravovanie v zmysle § 152 Zákonníka práce.   

 

Čl. 2 

Vymedzenie pojmov 

 

1. ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra ako zamestnávateľ je povinný zabezpečovať 

zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy 

priamo na pracovisku.  

Túto povinnosť nemá voči zamestnancom : 

 vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, 

ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny, a  

 voči zamestnancovi, ktorému poskytuje účelovo viazaný finančný príspevok na 

stravovanie. 

 

2. ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra ako zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie 

podľa odseku Čl.2, bodu 1 tohoto vnútorného predpisu  najmä: 

 poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja 

zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny  

- vo vlastnom stravovacom zariadení  

  

Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie 

má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. 

Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra ako 

zamestnávateľ môže zabezpečiť ďalšie stravovanie alebo poskytnúť ďalší finančný 

príspevok na stravovanie.  

 

3. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie ak  

a) povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú 

podmienky výkonu práce na pracovisku,  

b) zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa Čl. 2 odseku 2 tohoto 

vnútorného predpisu,  

c) zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo 

zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania 

zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom,  

d) ide o zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu a 

zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení 

alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo, ak by stravovanie 

podľa Čl. 2 odseku 2 tohoto vnútorného predpisu bolo v rozpore s povahou 

vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.  

 

 

 

 



 

 

Čl. 3 

Stanovenie spôsobu zabezpečenia stravovania zamestnávateľom 

 

1. ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra zabezpečuje stravovanie pre svojich 

zamestnancov prostredníctvom zariadenia školského stravovania.  

 

V prípade školských prázdnin alebo v iných prípadoch, kedy je stravovacie  zariadenie 

školy mimo prevádzku, bude zamestnávateľ ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra: 

- poskytovať finančný príspevok na stravovanie 

 

2. Zamestnanci ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra si v termíne do 31.12.2021  

prostredníctvom dotazníka, ktorý tvorí prílohu č.1 tohto vnútorného predpisu, vyberú 

medzi zabezpečením stravovania formou stravovacích poukážok, prípadne si vyberú 

finančný príspevok na stravovanie.  

 

3. Tento spôsob stravovania, prípadne finančný príspevok na stravovanie  bude 

poskytovaný zamestnancom od 1.1.2022.  

 

4. V prípade, že zamestnanec neodovzdá dotazník v stanovenom termíne,  

v nasledujúcich mesiacoch, až do konca mesiaca, v ktorom si zamestnanec túto  

povinnosť splní,  mu bude zabezpečené stravovanie podľa podmienok platných do 

31.12.2021.  

 

5. Zabezpečovanie vybraného spôsobu stravovania zamestnancov, prípadne poskytovanie 

finančného príspevku na stravovanie  zamestnancom, bude platné do 31.12.2022. To 

znamená, že každý zamestnanec bude do tohoto dátumu viazaný svojím výberom. 

 

6. Každý ďalší výber spôsobu stravovania zamestnancov, prípadne poskytovania 

finančného príspevku na stravovanie  zamestnancom, bude uskutočňovaný od 1.1. 

nasledujúceho kalendárneho roka a bude záväzný pre zamestnancov 12 mesiacov. 

 

7. V prípade nástupu nového zamestnanca do pracovného pomeru v priebehu 

kalendárneho roka, si zamestnanec vyberie spôsob stravovania, prípadne poskytovanie 

finančného príspevku na stravovanie pred nástupom do zamestnania. Tento výber 

bude pre zamestnanca záväzný do konca aktuálneho kalendárneho roka. Následne 

bude realizovať výber spôsobu stravovania, prípadne poskytovanie finančného 

príspevku na stravovanie od  1.1. nasledujúceho kalendárneho roka a bude pre neho 

záväzný  12 mesiacov.  

 

Čl. 4 

Stanovenie výšky príspevku na stravovanie 

 

1. ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra prispieva na stravovanie v stravovacom 

zariadení školy   v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 

55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o 

cestovných náhradách. Príspevok podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent 

nahor. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa zákona o sociálnom fonde.  

 

2. Výška príspevku zamestnávateľa na zabezpečené stravovanie  a suma finančného 

príspevku na stravovanie je uvedená v prílohe č.2  tohto vnútorného predpisu. 

 



 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento predpis je súčasťou vnútorného riadiaceho a kontrolného systému Základnej školy 

kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra a slúži ako podklad na správne, úplné a preukazné 

zobrazenie príslušných skutočností pre  potreby účtovníctva.   

 

2. Tento predpis je považovaný za účtovný záznam a je súčasťou účtovnej dokumentácie ZŠ 

kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra. 

 

3. Ustanoveniami tohto vnútorného predpisu sú povinní riadiť sa všetci zamestnanci ZŠ kráľa 

Svätopluka, Dražovská 6, Nitra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Príloha č. 1 

 

Základná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra 

 
 

 

D O T A Z N Í K    P R E    Z A M E S T N A N C O V 
 

pre uplatnenie § 152, ods.7 Zákonníka práce 

 

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov prioritne v školskej jedálni. V zmysle 

novely Zákonníka práce zamestnanci, ktorí sa nemôžu zo zdravotných dôvodov stravovať 

v školskom zariadení (t.j. na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára) majú 

právo výberu medzi: 

1. zabezpečením stravovania formou stravovacích poukážok 

2. poskytnutím finančného príspevku na stravovanie 

Rovnako právo výberu majú i zamestnanci, ktorí pracujú i počas nefunkčnosti školskej 

jedálne (napr. počas prázdnin). 

1. zabezpečením stravovania formou stravovacích poukážok (výhradne počas 

počas nefunkčnosti školskej jedálne) 

2. poskytnutím finančného príspevku na stravovanie (výhradne počas počas 

nefunkčnosti školskej jedálne) 

Finančný príspevok bude vyplatený spolu so mzdou na bankový účet zamestnanca do 14-teho 

dňa v kalendárnom mesiaci. V prípade výberu stravovacej poukážky budú odovzdávané 

osobne spolu s výplatnou páskou na sekretariáte školy. 

 

 

Beriem na vedomie, že tento výber je pre mňa záväzný do 31.12.2021. 

 

Meno a priezvisko zamestnanca :  …………………………………… 

Dátum :    …………………………………… 

Podpis     …………………………………… 

 

------------------------- 

Výber zakrúžkujte 

 



 

 

PRÍLOHA č.2 

 

Názov účtovnej jednotky : Základná škola kráľa Svätopluka 

Sídlo : Dražovská 6, Nitra 

 

 

 

Výška príspevku zamestnávateľa na zabezpečené stravovanie  a suma 

finančného príspevku na stravovanie 

1. 

Základná škola kráľa Svätopluka zabezpečuje stravovanie pre svojich zamestnancov 

prostredníctvom vlastného stravovacieho zariadenia. 

 

Hodnota jedla je stanovená na sumu     3,08 €    

z toho : 

- príspevok zamestnávateľa je vo výške    1,70 €   

(minimálne 55 % z hodnoty jedla, max. suma 2,81 € , čo je  55 % zo sumy 5,10 €)  

- príspevok zo sociálneho fondu je vo výške  0,20 € 

- doplatok zamestnanca je vo výške    1,18 € 

 

2. 

Základná škola kráľa Svätopluka ako zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie pre svojich 

zamestnancov formou stravovacích poukážok  

 

Hodnota stravovacej poukážky je stanovená na sumu   4,00 €  (min.3,83 €) 

z toho : 

- príspevok zamestnávateľa je vo výške    2,20 €   

(minimálne 55 % z hodnoty poskytnutej stravovacej poukážky, max. suma 2,81 € , čo je  

55 % zo sumy 5,10 €)  

- príspevok zo sociálneho fondu je vo výške  0,20 € 

- doplatok zamestnanca je vo výške    1,60 € 

 

3. 

Základná škola kráľa Svätopluka ako zamestnávateľ poskytuje : 
 

- finančný príspevok na stravovanie vo výške   2,20 € 



 

 

(minimálne 55 % z hodnoty stravovacej poukážky poskytovanej ostatným 

zamestnancom. V prípade, že všetci zamestnanci si vyberú finančný príspevok na 

stravovanie, minimálna výška finančného príspevku je 55 % minimálnej hodnoty 

stravovacej poukážky, čo je suma 2,11 € - 55 % zo sumy 3,83 €.  Maximálna výška 

finančného príspevku je v sume  2,81 € , čo je  55 % zo sumy 5,10 €.) 

- príspevok zo sociálneho fondu je vo výške  0,20 € 

 

Uvedená suma príspevku zamestnávateľa na stravovanie a suma finančného príspevku na 

stravovanie je platná od 01.03.2021 

 

 

 

 

 

v Nitre dňa 01.03.2021 

 

 

 

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

              Mgr. Alexandra Ďurišová 

          riaditeľka školy 

 

 

 

 


