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Organizačný pokyn predsedu správnej rady Fondu na podporu 
športu č. 1/9/2022 

Správna rada Fondu na podporu športu (ďalej len „správna rada“) prijala na 33. zasadnutí 
správnej rady uznesenie č. 11/6/2022 SR FNPŠ, ktorým schválila návrh zmien a doplnení 
Smernice o poskytovaní stravovania pre zamestnancov Fondu na podporu športu (ďalej len 
„smernica“) s pripomienkou vznesenou priamo na zasadnutí, ktorá spočívala v flexibilnejšej a 
hospodárnejšej úprave výšky sumy stravného pre zamestnancov Fondu na podporu športu 
v zmysle opatrení vydávaných Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky o sumách stravného, ktoré upravujú výšku sumy stravného a boli priamo 
aplikovateľné bez potreby predchádzajúceho predloženia návrhu na zmenu a doplnenie 
vnútorného predpisu Fondu na podporu športu podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 310/2019 
Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o fonde“) na schválenie správnou radou na základe čoho  

vydávam 

organizačný pokyn predsedu správnej rady Fondu na podporu športu č. 1/9/2022, 
ktorý upravuje aplikáciu novoprijatých Opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky a interné procesy v rámci kancelárie Fondu na podporu 
športu nasledovne: 

 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenia 

(1) Poskytovanie stravovacích poukážok alebo poskytovanie finančného príspevku 
na stravovanie sa riadi zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákonník práce“), Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného v platnom a účinnom znení (ďalej 
ako „opatrenie“), pravidlami pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu na základe zákona 
č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. 
o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a smernicou. 

(2) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prijíma a vydáva 
opatrenia, ktoré určujú sumu stravného. 

(3) Podľa § 4 ods. 2 zákona o fonde v mene Fondu na podporu športu je oprávnený konať 
predseda správnej rady, ktorý je štatutárnym orgánom Fondu na podporu športu. 
Predsedu správnej rady v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a 
povinností podpredseda správnej rady. 

(4) Smernica v článku 4 upravuje mechanizmus a kalkuláciu stravovacích poukážok 
a finančného príspevku na stravovanie pre zamestnancov Fondu na podporu športu, 
pričom presný výpočet stravného sa nachádza v prílohe č. 1 smernice. 
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Článok 2 
Zmeny a doplnenia 

(1) Výška príspevku zo sociálneho fondu na stravné pre zamestnancov Fondu na podporu 
športu závisí od rozhodnutia zamestnávateľa a objemu finančných prostriedkov, ktoré 
sú odvádzané do sociálneho fondu.  

(2) Za správu sociálneho fondu zodpovedá ekonomické oddelenie kancelárie Fondu 
na podporu športu (ďalej len „ekonomické oddelenie“), ktoré sleduje aktuálny stav 
právnych predpisov Slovenskej republiky a s tým spojené vydávanie nových opatrení. 

(3) Po vydaní nového opatrenia ekonomické oddelenie bezodkladne pripraví nový návrh 
kalkulácie stravovacej poukážky a finančného príspevku na stravovanie (ďalej len 
„návrh“), pričom pri výpočte stravného pre zamestnancov Fondu na podporu športu 
primárne využíva zdroje zo sociálneho fondu, pokiaľ sú v dostatočnej výške a následne 
predkladá na odsúhlasenie elektronickou formou e-mailom predsedovi správnej rady.  

(4) Po odsúhlasení predsedom správnej rady predloží ekonomické oddelenie návrh 
právnemu oddeleniu kancelárie Fondu na podporu športu, ktoré v znení odsúhlaseného 
návrhu vyhotoví novú prílohu č. 1 smernice a informuje o jej novom obsahu všetkých 
zamestnancov kancelárie Fondu na podporu športu a zároveň zabezpečí zverejnenie 
aktuálnej prílohy č. 1 na webovom sídle www.fondnapodporusportu.sk.  

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

(1) Ostatné ustanovenia smernice zostávajú týmto návrhom nedotknuté. Iné zmeny 
smernice ako zmena spočívajúca v úprave prílohy č. 1 podľa tohto organizačného 
pokynu, podlieha schváleniu správnej rady podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona o fonde. 

(2) Organizačný pokyn predsedu správnej rady fondu na podporu športu č. 1/9/2022 
nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu.  

 

V Bratislave dňa 27.09.2022 

 

 

 

Ladislav Križan 

predseda správnej rady 

Fondu na podporu športu 


