Vnútorná smernica SJF č.19/2021
schválená Predsedníctvom SJF dňa 14.3.2021 a v zmysle následných zmien

Interná smernica SJF pre poskytovanie stravných lístkov a finančného príspevku na
stravovanie
Stravné lístky sa poskytujú v zmysle Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. § 152 zamestnancom, ktorí
na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali najmenej štyri hodiny denne.
Zamestnávateľ bude stravný lístok alebo finančný príspevok na stravovanie pre zamestnanca
poskytovať na základe podpísaného vyhlásenia zamestnanca, ktorého vzor je súčasťou internej
smernice, najmenej po dobu 12 mesiacov.
Stravné poukážky e- kupón
Hodnota stravného lístka sa s účinnosťou od 1.3.2021 je suma 4 €.
Uvedená suma pozostáva z nasledovných položiek:
Príspevok zamestnávateľa: 2,20 €
Sociálny fond: 0,40 €
Zamestnanec: 1,40 €
Spolu: 4 €

Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie
Zamestnávateľ poskytuje príspevok na stravovanie vo výške:
55% z hodnoty 4€ t.j. 2,20€
príspevok zo SJF vo výške 0,40€
Príspevok na stravovanie je spolu 2,60€.
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VYHLÁSENIE ZAMESTNANCA
k výberu medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej
osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej
poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie, podľa § 152 Zákonníka
práce

Zamestnanec:
Trvalé bydlisko:
ďalej len „zamestnanec“
Zamestnávateľ:

Slovenská jazdecká federácia

so sídlom:

Junácka 6, 83280 Bratislava

IČO:

31787801

Zastúpený:

Ing. Chovan Vladimír

ďalej len „zamestnávateľ“
Zamestnanec týmto vyhlásením oznamuje zamestnávateľovi, že si vyberá:
(svoj výber označte „X“)
zabezpečenie stravovania formou stravovacej poukážky poskytnutie finančného
príspevku na stravovanie

Zamestnanec berie na vedomie, že je svojím výberom viazaný na obdobie:
od

do

Podrobnosti
výberu a
realizácie
povinnosti
zamestnávateľa zabezpečovať
zamestnancom, ako aj výšku príspevku zamestnávateľa upravuje interný predpis.
Zamestnanec svojím podpisom slobodne potvrdzuje výber formy zabezpečenia stravovania.

Dňa:

podpis zamestnanca

stravovanie

Dodatok č. 1
ku vnútornej smernici SJF č.19/2021 schválenou P-SJF dňa 14.3.2021, ktorá zabezpečuje
poskytovanie stravných lístkov a finančného príspevku na stravovanie zamestnancov

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
č.116/2022 Z. z. o sumách stravného sa menia sadzby stravného pre jednotlivé časové pásma.
Zákonník práce ustanovuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky (gastrolístku, e-kupónu),
ktorá musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až
12 hodín, teda hodnota stravovacej poukážky od 1. 5. 2022 musí predstavovať najmenej 4,50 €.

Na základe vyššie uvedeného sa ceny e-poukážok a náhrad za stravné lístky menia
takto:
Stravné poukážky e- kupón:
Hodnota stravného lístka sa s účinnosťou od 1.5.2022 je suma 4,50 €.
Uvedená suma pozostáva z nasledovných položiek:
Príspevok zamestnávateľa: 2,47 €
Sociálny fond: 0,43 €
Zamestnanec: 1,60 € Spolu: 4,50 €
Finančný príspevok na stravovanie zamestnávateľ poskytuje od 1.5.2022 nasledovne:
príspevok na stravovanie vo výške: 55% z hodnoty 4,50€ t.j. 2,47€
príspevok zo SJF vo výške 0,43€
Príspevok na stravovanie je spolu 2,90€.

Schválené P-SJF dňa 4.5.2022 uznesením č. 022022/1/8

