Vnútorné predpisy
Prírodovedeckej fakulty
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Smernica dekana
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zabezpečovaní stravovania pre zamestnancov
Prírodovedeckej fakulty

Ročník 2021

Čl. I
Všeobecné ustanovenia
V zmysle § 152 ods. 1 zákona č 311/2001 Z.z. - Zákonníka práce v platnom znení zamestnávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta vydáva túto Smernicu, ktorá
upravuje práva a povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať zamestnancom vo všetkých
zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy.
Nárok na poskytnutie stravovacej poukážky alebo 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, môže zamestnávateľ poskytnúť ďalšiu stravovaciu
poukážku alebo finančný príspevok na stravovanie.
Smernica je záväzná tak pre zamestnávateľa ako aj pre všetkých zamestnancov, ktorí sú
v pracovnom pomere na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy.
Táto Smernica sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú so zamestnávateľom v pracovnoprávnom
vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (t. j. dohody
o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov).
Predmetom tohto vnútorného predpisu je určenie podrobnosti výberu zamestnanca medzi
uvedenými spôsobmi stravovania.
Čl. II
Stanovenie spôsobu zabezpečenia stravovania
1) V zmysle § 152 ods. 1 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať
zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej
výživy.
2) Keďže zamestnávateľ nemá možnosť zabezpečiť poskytovanie stravovania vo vlastnom
stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa,
zamestnávateľ umožňuje svojim zamestnancom výber medzi nasledovnými spôsobmi
zabezpečením stravovania:
a) formou poskytnutia stravovacej poukážky alebo
b) formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie.
3) Zamestnanci si v termíne do 30.11.2021 prostredníctvom formulára, ktorý tvorí prílohu
č. 1 tohto vnútorného predpisu, vyberú medzi vyššie uvedeným spôsobom stravovania
(Čl. II. bod 2 písmeno a) alebo b).
4) Tento vybraný spôsob stravovania bude záväzný pre zamestnanca od 1.1.2022.
Zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber
viaže.
5) Každý ďalší výber spôsobu stravovania podľa Čl. II. bod 2 písmeno a) alebo b), bude možný
od 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka a bude záväzný po dobu 12 mesiacov.

6) V prípade ak zamestnanec neodovzdá formulár v stanovenom termíne do 30.11. 2021
a v nasledujúcich obdobiach tiež do 30.11. príslušného kalendárneho roka bude mu
zabezpečené stavovanie podľa podmienok platných do 30.11. príslušného roka.
7) V prípade nástupu nového zamestnanca do pracovného pomeru v priebehu kalendárneho
roka si novoprijatý zamestnanec vyberie spôsob stravovania podľa Čl. II. bod 2 písmeno a)
alebo b) pred nástupom do zamestnania a bude pre neho záväzný do konca príslušného
kalendárneho roka. Každý ďalší výber si si môže uplatniť podľa bodu 5 a 6 Čl. II.

Čl. III
Výška príspevku na stravovanie
1) Zamestnávateľ prispieva na stravovanie 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, príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Okrem sumy podľa prvej vety
zamestnávateľ poskytne zamestnancovi aj príspevok podľa zákona o sociálnom fonde.
2) Zamestnávateľ môže po prerokovaní s fakultnou odborovou organizáciou upraviť,
umožniť a rozšíriť okruh zamestnancov, ktorým bude prispievať na stravovanie.
Čl. IV
Záverečné ustanovenie
Táto Smernica dekana Prírodovedeckej fakulty č. 20/2021 nadobúda platnosť
a účinnosť dňom podpísania.

V Bratislave 27.10.2021

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
dekan fakulty
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Príloha č.1

ZAMESTNANEC

Meno a priezvisko
Adresa
Dátum narodenia

si v zmysle §152 ods. 7 Zákonníka práce od .................................. vyberám spôsob
zabezpečenia stravovania (výber označte krížikom „x“):
 formou stravovacej poukážky
 poskytnutím finančného príspevku na stravovanie

V Bratislave dňa

....................................................................
podpis zamestnanca
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