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Obchodné meno uchádzača: Up Slovensko, s. r. o. 
so sídlom: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 
adresa pre korešpondenciu: P. O. Box 109, 820 05 Bratislava 25 
IČO: 31 396 674, IČ pre DPH: SK 2020321864, DIČ: 2020321864 
 
 
 
 



 
 
 
 

Identifikačné údaje uchádzača 
 
 
 
 
 
Obchodné meno:   Up Slovensko, s. r. o. 

so sídlom:   Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 
adresa pre korešpondenciu:  P. O. Box 109, 820 05 Bratislava 25 
registrácia:   Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro.,  
  Vložka č.: 9085/B 
právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 
štatutárny orgán:  Ing. Igor Janok, konateľ  

     Bertrand Leger, konateľ 
tel.:  02/ 32 55 35 98  
fax:  02/ 32 56 87 71 
e-mail:  sekretariat@up-slovensko.sk  
IČO:  31 396 674   
IČ DPH:  SK 2020321864  
DIČ:  2020321864 
platca DPH: áno  
bankové spojenie:  Komerční banka, as, pobočka zahraničnej banky 
IBAN:  SK42 8100 0001 1502 7113 0237 
SWIFT:  KOMBSKBA 
internetová adresa:  www.up-slovensko.sk 
 
Kontaktná osoba: Mgr. Marcela Poláková 

pozícia:  Špecialista na verejné obstarávanie 
mobil:  +421 903 432 027 
e-mail:  pravnik@up-slovensko.sk 
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Stravovacia poukážka – stravný lístok, gastrolístok je rýchlym a efektívnym spôsobom ako 

vyriešiť zákonom stanovenú povinnosť stravovať zamestnancov (§152 Zákonníka práce) 

a prostredníctvom finančných a daňových výhod prispieva k zlepšeniu sociálneho prostredia 

na pracovisku, akceptovaný v najširšej sieti stravovacích zariadení: reštaurácií, jedální, 

lahôdok, bufetov, potravín...umožňuje výber podľa vlastnej chuti a nálady, môže byť označený 

menom firmy a/alebo zamestnanca alebo inou potlačou podľa Vašej požiadavky. 

 

Stravná poukážka nemá charakter všeobecného platobného prostriedku a je určená len na 
zabezpečenie stravovania zamestnancov v súlade s § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení 
neskorších predpisov (Zákonník práce). 
 

 

Nominálna hodnota a šeková knižka „na mieru“ 

• Jedálne kupóny dodávame v akejkoľvek nominálnej hodnote, čo Vám umožní bezprostredne 
reagovať na legislatívne zmeny, finančnú situáciu či vnútropodnikový vývoj. 

• Ostatné opatrenie MPSVR stanovilo s účinnosťou od 1. júla 2019 optimálnu hodnotu jednej 
poukážky na 5,10 €/ 1 deň (minimálna hodnota je stanovená na 75 % z tejto sumy, tzn. na 
3,83 €). 

• Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o. ako prvá priniesla na slovenský trh personalizáciu stravných 
poukážok vo forme personalizovaných šekových knižiek - flexibilné riešenie, ktoré sa vždy 
prispôsobí individuálnym potrebám klienta. 

• Šekové knižky môžu byť roztriedené podľa organizačnej štruktúry danej organizácie (úseky, 
odbory, oddelenia, filiálky, ...) 

• naviazanie presného počtu (podľa potreby klienta) poukážok do praktickej šekovej knižky, 
v súlade s odpracovaným počtom dní pracovníka a organizačnej štruktúry organizácie (úseky, 
odbory, oddelenia, filiálky, pobočky,...) 

• s možnosťou uvedenia mena a priezviska zamestnanca, prípadne osobného čísla na obale 
šekovej knižky, 

• dotlač loga, prípadne názvu a adresy Vašej firmy na každú poukážku, 
• v zásielke poukážok Vám bude automaticky doručené aj objednávkové tlačivo na ďalšiu 

dodávku, 
• pre praktické objednávanie personalizovaných šekových knižiek s poukážkami Déjeuner, Vám 

dodáme jednoduchý program - softwérové vybavenie.   
 

Praktické šekové knižky 

• Prehľadné balenie poukážok do šekových knižiek Vám umožní jednoduchú a efektívnu 
kontrolu počtu poukážok a ich hodnoty. 

• Ak si budete želať, viaceré nominálne hodnoty a rôzne počty poukážok zabalíme do jednej 
šekovej knižky. 

• V šekových knižkách zároveň publikujeme rôzne zľavy a zaujímavé informácie. 
 

Opis stravnej poukážky  

• Stravná poukážka je dostatočne chránená proti zneužitiu a falšovaniu. Je riadne čitateľná 
a obsahuje: názov a logo spoločnosti Up Slovensko, s. r. o.,  nominálnu hodnotu, kalendárny 
rok s vyznačením doby platnosti, poučenie pre spotrebiteľa, je opatrená číselným  a čiarovým 
kódom a viacerými ochrannými prvkami proti falšovaniu, používanými pre tlač dokladov a 
cenných papierov. 

• Ochrana stravných poukážok proti prípadnému sfalšovaniu je jednou zo základných priorít 
našej spoločnosti. Poukážky Up Slovensko, s.r.o. sú proti falzifikácii chránené 



najmodernejšími, na dnešnom trhu dostupnými spôsobmi a prvkami. Kvalita ochranných 
prvkov je porovnateľná s kvalitou ochrany bankoviek. 

• Všetky poukážky spoločnosti Up Slovensko, s. r. o. (stravné poukážky DEJEUNER, kupóny 
CADHOC, VACANCES, MEDICAL, RELAX, Adrenalín, nápojové kupóny) reagujú na 
ultrafialové svetlo, sú chránené vodoznakom, termoaktívnym bodom, číselným a čiarovým 
kódom, ochranou proti kopírovaniu a ďalšími skrytými ochrannými prvkami.    

• Zoznam akceptačných miest sa nachádza na našej webovej stránke a je pravidelne 
aktualizovaný - https://www.up-slovensko.sk/vyhladavanie-akceptacnych-miest/ 

 

Objednávka, notifikácia a dodanie poukážok 

• Kupóny dodáme v požadovanej nominálnej hodnote a počtoch na adresu, ktorú uvediete v 
objednávke, priamo osobe oprávnenej na ich prevzatie. Poukážky môžete objednať 
prostredníctvom webu, emailu, vlastného online účtu v zákazníckej zóne, faxom, poštou, 
telefonicky či osobne. 

• Emailom Vám oznámime, že objednané poukážky sú vyrobené a odoslané, resp. pripravené 
na osobné prevzatie. 

• Kupóny Vám dodáme buď cenným listom, kuriérom, alebo dobierkou. Všetky zásielky sú pre 
prípad ich poškodenia alebo straty poistené. 

• Dodávku stravných poukážok zrealizujeme do 3 pracovných dní od podania objednávky. 
 
Úhrada  za dodané stravné poukážky  

Úhrada za skutočne dodané stravné poukážky bude realizovaná na základe faktúry vystavenej 
uchádzačom, formou bezhotovostného platobného styku z účtu verejného obstarávateľa na účet 
uchádzača, bez zálohovej platby a bez poskytnutia preddavkov, v lehote splatností 30 dní odo dňa 
doručenia faktúry objednávateľovi. 
 

Zákaznícka zóna  

Na stránke www.up-slovensko.sk máte v zákazníckej zóne k dispozícii vlastný online účet, kde môžete 
nahliadnuť do dokumentov spojených s Vašimi objednávkami, ako aj prezrieť si vždy aktuálnu ponuku 
služieb ponúkaných našou spoločnosťou. 
 

Online poradňa 

Je Vám k dispozícii každý pracovný deň na www.up-slovensko.sk. 
 
Oddelenie starostlivosti o klienta 

Počas pracovných dní zavolajte na tel. číslo 02 /32 55 35 45 a venovať sa Vám bude naša asistentka, 
ktorá Vám ochotne odpovie na všetky otázky. 
 

Spôsob objednávania stravných poukážok  

• prostredníctvom osobného on-line účtu – persoweb, 
• prostredníctvom objednávkovej aplikácie v režime online pripojenia na internet, 
• mailom na adresách: kupon@up-slovensko.sk, info@up-slovensko.sk vygenerovaním súboru 

objednávky pomocou objednávkovej aplikácie v režime offline bez pripojenia na internet, 
• prostredníctvom webovej stránky www.up-slovensko.sk/objednavka vyplnením 

objednávkového tlačiva, 
• poštou na adrese: Up Slovensko, s. r. o., P. O. Box 109, 820 05 Bratislava 25, 

prostredníctvom vyplneného tlačiva, ktoré Vám bude vždy doručené spolu s faktúrou, 
• osobne v našom sídle.  

 
Pridaná hodnota pre Vás 

• Môžete využívať zľavové kupóny na vybrané druhy tovarov uverejnené v šekových knižkách. 
• Prostredníctvom sociálnych sietí sa môžete zúčastňovať súťaží o rôzne ceny (vstupenky na 

podujatia, jedálne a darčekové poukážky...). 
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Vzor stravnej poukážky 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 






















