
Oznam pre stravníkov – zamestnancov 

 

Vážení zamestnanci – stravníci, 

v súlade so znením Kolektívnej zmluvy, Časť IV. E Stravovanie, platnej od 1.7.2022, bol v 
stravovacom systéme Kredit zmenený spôsob priznávania príspevku zamestnávateľa 
a príspevku zo Sociálneho fondu.   

Výňatok z Kolektívnej zmluvy: 

(8) Zamestnávateľ bude prispievať na stravovanie zamestnancov sumou 2,80 € zo svojho 
rozpočtu a sumou 0,75 € zo Sociálneho fondu, t.j. spolu 3,55 € za každú odpracovanú zmenu, 
počas ktorej zamestnanec vykonával prácu viac ako štyri hodiny. Ak sa zamestnanec stravuje 
v stravovacích zariadeniach zamestnávateľa, môže uvedený príspevok za odpracované zmeny 
ľubovoľne čerpať v priebehu príslušného mesiaca aj na nižší počet odobratých jedál. Hodnota 
gastrolístkov je 4,50 € pre všetky súčasti STU. Suma finančného príspevku je pre všetky 
prípady jeho poskytovania 3,55 €. 

 To znamená, že priznávanie obidvoch príspevkov je prepočítavané na celkovú mesačnú 
hodnotu odobraného jedla (menu alebo skladané jedlo) v jedálňach STU na konci 
mesiaca,  po nahratí dochádzky do Kreditu. 

Príklad č.1: 

Zamestnanec odpracoval v danom mesiaci 20 zmien a odobral 10 menu po  3,60 EUR bez 
DPH  a skladané jedlá v celkovej výške 45,52 EUR bez DPH. Spolu teda odobral 
jedlo  v celkovej hodnote 81,52 EUR bez DPH.  Systém mu prizná príspevok 
zamestnávateľa a príspevok zo Sociálneho fondu vo výške 71 EUR (maximálne 20 zmien x 
3,55 EUR). Úhrada zamestnanca za odobratú stravu je 12,62 EUR ((81,52 EUR – 71 EUR) 
x 1,20 (20  % DPH)).  

Príklad č.2: 

Zamestnanec odpracoval v danom mesiaci 20 zmien a odobral 2 menu po  3,60 EUR bez 
DPH  a skladané jedlá v celkovej výške 4,52 EUR bez DPH. Spolu teda odobral 
jedlo  v celkovej hodnote 11,72 EUR bez DPH.  Systém mu prizná príspevok 
zamestnávateľa a príspevok zo Sociálneho fondu vo výške 71 EUR (maximálne 20 zmien x 
3,55 EUR), ale aby úhrada zamestnanca nebola záporná, potom maximálne 11,72 
EUR=celková výška odobratého jedla.  Úhrada zamestnanca za odobratú stravu je 0 EUR. 

  

 


