
DODATOK č. 1  

k smernici rektora Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave č. 13/2021 o zabezpečení 

stravovania zamestnancom Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave 

 

Smernica rektora Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave č. 13/2021 o zabezpečení 

stravovania zamestnancom Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave,  zo dňa 23.9.2021 sa 

mení takto: 

 

 

Čl. I 

Predmet dodatku 

 

1. Doterajšie znenie Čl. I bodov  1 a 3  sa ruší a nahrádza sa týmto znením: 

1. Smernica upravuje spôsob zabezpečenia stravovania zamestnancov Trnavskej 

univerzity so sídlom v Trnave (ďalej len „univerzita“ alebo „zamestnávateľ“), ako 

aj výber a realizáciu zabezpečovania stravovania formou stravovacích poukážok 

v elektronickej forme (ďalej len "stravovacie poukážky") alebo poskytovaním 

finančného príspevku na stravovanie v prípadoch predpokladaných zákonom č. 

311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "smernica"). 

 

3. Pri zabezpečovaní stravovania, poskytovaní stravovacích poukážok alebo 

finančného príspevku na stravovanie sa zamestnávateľ riadi ustanovením § 152 

Zákonníka práce a zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

2. V Čl. IV v bode 3 sa v prvej vete ruší termín „najneskôr do 31. augusta aktuálneho 

kalendárneho roka“ a nahrádza sa novým termínom „najneskôr do 25. augusta 

aktuálneho kalendárneho roka“.  

 

3. Doterajšie znenie Čl.  IV bodu 5 sa ruší a nahrádza sa týmto znením: 

5. Ak si zamestnanec v termíne stanovenom v bode 2 alebo v bode 4 nevyberie spôsob 

stravovania (stravovaciu poukážku alebo finančný príspevok na stravovanie), 

zamestnávateľ mu až do ďalšieho výberu zabezpečí stravovanie formou 

stravovacích poukážok alebo mu poskytne finančný príspevok na stravovanie; 

v takom prípade platí ustanovenie bodu 6 tohto článku rovnako. 

 

4. Doterajšie znenie Čl. IV bodu 6.1. sa ruší a nahrádza sa týmto znením: 

6.1. Stravovacie poukážky budú zamestnancovi poskytnuté v podobe pripísania kreditu 

na elektronickú stravovaciu kartu (ďalej len „stravovacia karta“) zamestnanca. 

Výška kreditu pripísaného na príslušné obdobie zodpovedná súčinu hodnoty 

elektronickej stravovacej poukážky a počtu pracovných dní (pracovných zmien), 

ktoré má zamestnanec v príslušnom období  (ďalej len „obdobie“) odpracovať. 

Zamestnávateľ zabezpečí prostredníctvom ním poverenej osoby pripísanie 

príslušného počtu kreditov na stravovaciu kartu pred začatím obdobia, na ktoré sa 

poskytujú, najneskôr však v 1. pracovný deň tohto obdobia, pred časom obeda. Ak 

zamestnanec neodpracoval taký počet pracovných dní (pracovných zmien), ktorý 

zodpovedá kreditu pripísanému na príslušné obdobie, korekcia medzi skutočným 

nárokom (podľa počtu  odpracovaných dní v príslušnom období) a kreditom 

pripísaným na stravovaciu kartu sa vykoná formou zrážky zo mzdy, v súlade so 



Zákonníkom práce (§ 131 ods. 2), spravidla vo výplatnom termíne za  nasledujúci 

mesiac. 

 

5. Doterajšie znenie Čl. IV bodu 6.2 štvrtá a piata veta sa rušia a nahrádzajú sa týmto 

znením: 

Ak zamestnanec neodpracoval taký počet pracovných dní (pracovných zmien), ktorý 

zodpovedá finančnému príspevku na stravovanie, pripísanému na jeho bankový účet na 

príslušné obdobie, korekcia medzi skutočným nárokom (podľa počtu odpracovaných dní 

v príslušnom období) a vyplateným finančným príspevkom na stravovanie sa vykoná 

formou zrážky zo mzdy, v súlade so Zákonníkom práce (§ 131 ods. 2), spravidla vo 

výplatnom termíne za  nasledujúci mesiac. 

 

6. Doterajšie znenie Čl. IV bodu 7 sa ruší a nahrádza sa týmto znením: 

7. Pri prechode zo spôsobu zabezpečenia stravovania formou stravovacích poukážok 

na finančný príspevok na stravovanie alebo naopak a pri skončení pracovného 

pomeru, vykoná zamestnávateľ zúčtovanie poskytnutého preddavku na stravovanie 

formou zrážky zo mzdy, v súlade so Zákonníkom práce (§131 ods. 2), spravidla vo 

výplatnom termíne za  nasledujúci mesiac, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom 

nedohodnú inak. 

 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia smernice, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti bez 

zmeny. 

2. Tento dodatok k smernici nadobúda platnosť po jeho podpise rektorom univerzity dňom 

schválenia v Kolégiu rektora univerzity a účinnosť dňom jeho zverejnenia na úradnej 

výveske univerzity, najskôr však od 1. januára 2023.  

 

V Trnave, dňa 19. decembra 2022 

 

 

 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.  

  rektor Trnavskej univerzity  

        so sídlom v Trnave  

 

 

Tento dodatok bol schválený Kolégiom rektora univerzity, za účasti zástupcu zamestnancov 

dňa 12. decembra 2022 a podpísaný rektorom univerzity dňa 15. decembra 2022. Na úradnej 

výveske univerzity bol vyhlásený zverejnením dňa 19. decembra 2022. 


