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 971 01 Prievidza 
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Prílohy - 

 
Dodatok č. 1 k 

 

Smernici č. 2/ 2019 

 

O zabezpečení stravovania zamestnancov Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32,       

971 01    Prievidza 

Článok I 

Predmet dodatku 

Týmto dodatkom sa mení Smernica č. 2/ 2009 nasledovne: 

V článku II. 

      Formy stravovania zamestnancov SOŠ Prievidza  

2. Stravovanie zamestnancov prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, 

ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, t.j. prostredníctvom 

predaja stravovacích poukážok :   

sa text 

     Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, ktorí sa zo zdravotných dôvodov 

nemôžu  stravovať v školskej jedálni, ani v stravovacom zariadení iného 

zamestnávateľa v blízkosti pracoviska, poskytuje zamestnávateľ stravovanie 

zamestnancom prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie 

sprostredkovať stravovacie služby, t.j. prostredníctvom  predaja stravovacích 

poukážok, tzv. gastrolístkov. Zamestnanci sú povinní predložiť zamestnávateľovi 

lekárske potvrdenie od špecializovaného lekára. Toto potvrdenie sú povinní 

predkladať každoročne, a to najneskôr po uplynutí 12 mesiacov od vydania 

predloženého potvrdenia lekárom. 

nahrádza textom 

     Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu  

stravovať v školskej jedálni, ani v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa v blízkosti 
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pracoviska, poskytuje zamestnávateľ stravovanie zamestnancom prostredníctvom právnickej 

alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, t.j. 

prostredníctvom  predaja stravovacích poukážok, tzv. gastrolístkov. Zamestnanci sú povinní 

predložiť zamestnávateľovi lekárske potvrdenie od špecializovaného lekára. Toto potvrdenie 

sú povinní predkladať každé 3 roky, a to najneskôr po uplynutí 36 mesiacov od vydania 

predloženého potvrdenia lekárom. Zároveň je zamestnanec povinný okamžite oznámiť 

zamestnávateľovi akúkoľvek skutočnosť, ktorá má vplyv na poskytovanie stravných lístkov 

(napr. také zlepšenie stavu, že zamestnanec sa môže začať stravovať v stravovacom zariadení 

a pod.). 

     Zamestnanec, ktorý preukáže komplexný posudok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

(príp. rozhodnutie), že má ťažký zdravotný stav súvisiaci so stravovaním nedokladá ďalšie 

lekárske potvrdenia od špecializovaného lekára. Zároveň je povinný písomne oznámiť 

zamestnávateľovi zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre trvanie nároku na poberanie 

stravných lístkov.  

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Ostatné ustanovenia Smernice č. 2/ 2019 ostávajú bez zmeny 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom 1.9.2020 

 

 

 

 

V Prievidzi, dňa 26.8.2020              

 

 

 

 

 

                                                    schválil: ............................................................... 

                                                                                      , poverený riadením školy 


