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                                                                                         Členom Výkonného výboru SZJ. 
                                                                                         V Bratislave 12.9.2022. 
 
 

Vec : Návrh na úpravu Finančno – ekonomickej smernice SZJ 

 
Navrhujem vypustiť limit vyplácania stravného pri zahraničných cestách zamestnancom a športovcom 
SZJ do výšky 50 % zo základnej sadzby. 
 
Zdôvodnenie: 
V bode C2 súčasne platnej smernice limit (do výšky 50 % zo základnej sadzby) nie je v súlade so 
všeobecne platným zákonom 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. 
Ďalej pri zahraničných akciách športovcov - turnaj, výcvikový tábor, sústredenie, nevidím dôvod pre 
krátenie stravného 
 
Navrhujem nové znenie bodu C2 Finančno – ekonomickej smernice SZJ nasledovne: 
 
C. 2 zahraničné pracovné cesty  
SZJ vypláca stravné pri zahraničných akciách v zmysle Zákona o cestovných náhradách a jeho 
následných noviel a podľa platného Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky pre daný rok.  
 
- ak má zamestnanec na pracovnej ceste bezplatné stravovanie v celom rozsahu, SZJ mu stravné 
nevypláca,  

- ak zahraničná pracovná cesta mimo územia Slovenskej republiky trvá v kalendárnom dni:  
 
a.) do 6 hodín vrátane, patrí zamestnancovi stravné vo výške 25% z príspevku hradeného SZJ pri 
zahraničných pracovných cestách,  
b.) nad 6 hodín až 12 hodín, patrí zamestnancovi stravné vo výške 50% z príspevku hradeného SZJ pri 
zahraničných pracovných cestách,  
c.) nad 12 hodín, patrí zamestnancovi stravné v sume príspevku hradeného SZJ pri zahraničných 
pracovných cestách.  
- ak má zamestnanec na zahraničnej pracovnej ceste zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne, 
kráti sa mu stravné podľa Opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky pre daný rok. nasledovne:  
 
a.) Raňajky: 25%  
b.) Obed: 40%  
c.) Večera: 35%  
 
Pri zahraničných akciách - turnaj, výcvikový tábor, sústredenie, SZJ vypláca:  
- pri jednodňovej akcii - jeden súťažný, alebo tréningový deň v zahraničí, sa stravné nevypláca,  

- pri viac dňových akciách - dva a viac súťažných alebo tréningových dní v zahraničí, vypláca SZJ 
príspevok na stravu v zmysle Zákona o cestovných náhradách a jeho následných noviel a podľa 
platného Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky pre daný rok. 

- pretekárom nominovaným VV SZJ na vrcholové podujatia vypláca SZJ príspevok na stravu v plne j 
výške, pričom môže VV SZJ rozhodnúť aj o vyplatení vreckového podľa Zákona č.  
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283/2002 Z.z. o cestovných náhradách a platného Opatrenie Ministerstva financií SR. Na pracovnej 
ceste patrí zamestnancovi stravné v cudzej mene, v čase trvania cesty mimo územia SR. O čom 
rozhoduje čas prechodu hraníc, odchodu a príchodu podľa letenky, cestovného lístka. Pri prechode 
viacero krajín sa poskytuje v mene a výške tej krajiny, kde sa zamestnanec zdržuje najdlhšie.  
- základné sadzby v cudzej mene ustanovuje Opatrenie Ministerstva financií SR.  
 
 
 
Za EK SZJ 
Martin Pisoň 
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