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Elektronizácia inovuje stravné lístky
Láska ide cez žalúdok, hovorí sa. Jedlo riešime každý deň, vychutnávame ho, dáva základ nášmu zdraviu. Stravovanie pomáhajú zabezpečovať 
aj rôzne formy gastrolístkov. Najnovšie ide o elektronické stravné lístky. Nezmoknú a netreba ich počítať – nachádzajú sa na stravovacej karte.

Prečo sa stravné lístky elek-
tronizujú
„Je to jednoduché, meníme sa my, 
hostia v reštauráciách. Väčšina z nás 
bežne používa v obchodoch pla-
tobnú kartu, platíme jednoducho 
priložením k POS terminálu. A táto 
jednoduchosť a návyk si rýchlo na-
šli miesto aj pri stravných lístkoch. 
Nemusíme hľadať mince v peňa-
ženke na doplatky v reštaurácii, ale 
jednoducho zaplatíme stravovacou 
kartou“ hovorí Marcela Šuštiaková, 
marketingová riaditeľka slovenskej 
spoločnosti DOXX - Stravné lístky. 
Elektronická stravovacia karta slúži 
ako moderná náhrada štandard-
ných papierových stravných lístkov. 
Je to komfortná karta s bezkontakt-
nou technológiou a vysokými bez-
pečnostnými parametrami. 

Ako funguje stravovacia karta
Stravovacou kartou zaplatíme za 
jedlo v reštauračných a stravovacích 
zariadeniach a za nákup potravín 
v  obchodných sieťach a prevádz-
kach. Minimálna suma transakcie 
je 3,38 €, v zmysle zákonom stano-
vej hodnoty pre stravné lístky. Kvô-
li bezpečnosti sa platby nad 20 € 
autorizujú PIN kódom. Informáciu 
o zostatku na karte nájdeme po zre-
alizovanej platbe na každom bločku 
z POS terminálu, alebo si ho jedno-
ducho zistíme cez online , v aplikácii 
alebo v emaile. 

Výhody pre zamestnávateľa
Najväčšou výhodou modernizá-
cie stravných lístkov pre firmy je 
zjednodušenie. Elektronické lístky 
sa dobíjajú online, a to priamo na 

stravovaciu kartu. Netreba ich ani 
uskladňovať, ani počítať a prácne 
rozdávať zamestnancom voči pod-
pisu. Každá len trochu väčšia firma 
to ocení. „Mzdárky sa tak môžu ve-
novať iným činnostiam alebo voľ-
nočasovým aktivitám. My vo firme 
máme športovo založené mzdové 
oddelenie a už mesiace oceňujú, 
že namiesto počítania lístkov môžu 
tráviť čas na bicykli či v záhrade. Veď 
to poznáme, v čase výplat ide každé 
mzdové na plné obrátky“, dopĺňa M. 
Šuštiaková.

Pre mzdové oddelenia je k dis-
pozícii šikovné riešenie vo forme 
Zákazníckej zóny. Je to jednoduchý 
nástroj na online objednávanie 
a  úhradu, sledovanie stavu objed-
návok a prehľad dokladov. Umož-
ňuje prístupy do viacerých účtov 

pre používateľov s rôznymi práva-
mi. „Je to praktické, keď má mzdár-
ka na starosti viacero firiem alebo 
pobočiek. Z praxe tiež vieme, že 
firmy oceňujú aj možnosť okamžitej 
expedície. Ako jediný máme v  Zá-
kazníckej zóne implementovanú 
platobnú bránu, a tak firmy môžu 
po okamžitej úhrade získať elektro-
nické stravné lístky ihneď “.

Tešia sa aj reštaurácie na 
elektronizáciu gastrolístkov?
Pre každú reštauráciu a prevádzku 
predstavujú elektronické stravné 
lístky konkurenčnú výhodu a veľ-
ké zníženie administratívy. Pre-
platenie elektronických stravných 

lístkov je realizované online. „Pe-
niaze môžu byť pripísané na ban-
kový účet prevádzky už na druhý 
pracovný deň po podaní žiadosti 
o preplatenie. Ďalej, pri platbách 
s našimi stravovacími kartami 
neúčtujeme reštauráciám žiadne 
transakčné poplatky, na rozdiel 
od bankových terminálov“, zdô-
razňuje M. Šuštiaková. „Teší nás, 
že okrem zjednodušenia adminis-
tratívy vo firmách vieme zachrániť 
vďaka elektronizácii aj desiatky 
stromov. Osvetu elektronizácie 
v oblasti stravných lístkov pod-
porujeme teraz aj odmeňovaním 
klientov za online objednávanie 
v Zákazníckej zóne“.

Porovnanie Klasické stravné lístky Elektronické stravné lístky (podľa stravovacej karty DOXX)
Forma Papierová Elektronická
Nosič Najmä zabalené v personalizovanej obálke Personalizovaná stravovacia karta
Získanie Osobne vo firme (u zamestnávateľa) Dobíjaním automaticky online na kartu
Bezpečnosť Pri strate nie je možná ochrana Nastavenie ľubovoľného PIN kódu a možnosť blokácie karty
Informovanosť Osobne vo firme Informácia o zostatku na bločku z POS, na webe, v aplikácii,  
  v e-mailovej notifikácii
Využitie v dochádzkovom systéme Nie Áno, dá sa využiť aj ako dochádzková karta


