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Diskusia okolo stravn!ch 
lístkov prebieha u" dlho. 
Medzi najsilnej#ie argumen-
ty pre a proti nim patrí na 
jednej strane, "e zbyto$ne 
platíme fi rmám, ktoré ich 
vydávajú a zbyto$ne zvy#u-
jú administratívnu zá%a" za-
mestnávate&ov.  Na druhej 
strane &u'om zabezpe$ia 
teplé jedlo a nemô"e na ne 
siahnu% exekútor.  Vláda sa 

nakoniec rozhodla ponecha% 
rozhodnutie na ob$anoch 
samotn!ch a budú sa môc% 
rozhodnú% sami, ktorá for-
ma im vyhovuje viac. Tento 
v!ber sa bude t!ka% len za-
mestnancov, ktor!m ich za-
mestnávate& nezabezpe$uje 
stravovanie vo vlastnom ale-
bo v zmluvnom stravova-
com zariadení, ani t!ch, 
ktorí u" teraz dostávajú pe-

niaze. Republiková 
únia zamestnávate&ov argu-
mentuje proti stravn!m líst-
kom, "e provízie pre emi-
tentov, $i"e fi rmy, ktoré vy-
dávajú stravné lístky, zvy#u-
jú v kone$nom dôsledku 
cenu jedla. „Ke!"e nie 
ka"dé stravovacie zaria-
denie akceptuje v#etky 
typy gastrolístkov, na 
trhu má zamestnanec 
v kone$nom dôsled-
ku aj obmedzenú 
mo"nos% stravova-
nia,“ uvádza sa vo vy-
hlásení, ktoré pokra$uje: 
„Niektoré stravovacie zaria-
denia sa rozhodli neplati% vy-
soké provízie emitentom a&  

gastrolístky 
neakcep-
tujú vô-
bec.“ 

Lily vymenila bratislavskú zoo 
za luxusné Nórsko, kde ju !aká 
partner.  Spolu s ním vytvorí pár, 
ktor" by mal vydr#a$ a# 50 rokov. 

Gibony sú najmen%ími &udoopmi 
a patria medzi na%ich najbli#%ích 
príbuzn"ch. Vo vo&nej prírode sú 
ohrozené predov%etk"m stratou 

prirodzeného prostredia pre ne-
legálnu $a#bu dreva, urbanizáciu 
a pre premeny lesov na po&no-
hospodársku krajinu. Sú v%ak 
tie# lovené na mäso !i ako do-
máci mazná!ikovia. V novom 
domove na%ej Lily bude robi$ 
spolo!nos$ samec z Holandska. 
Sú to ve&mi inteligentné, aktívne 
a spolo!enské tvory. V prírode #i-
jú v malej rodinnej skupine tvo-
renej z dospelého páru a mlá'at. 
Z podobnej rodiny pochádza aj 
Lily. Jej rodi!ia, 19-ro!n" samec 
Oliver a 14-ro!ná samica Banny 
#ijú práve v na%ej zoo. Doteraz 

splodili troch potomkov a Lily, 
ktorá sa narodila koncom júla 
2014, je z nich najstar%ia. „Cesta 
do nového domova bola bez 
komplikácií. Musela by$ ale 
uspatá veterinárom a nalo#ená 
do transportnej debny. Po zobu-
dení a po kontrole bola odovzda-

ná prepravnej 
spolo!nosti spo-
lu s krmivom 
a s in%trukciami 
od chovateliek,“ 
povedala hovor-
ky(a bratislavskej 
zoo Zuzana Chalupová. 

Autor: mb  I!   Foto: zoo ba
BRATISLAVA - I#la na dôle"itú misiu! Samica gibona zlato-
líceho Lily odi#la z bratislavskej zoo. Po #iestich rokoch do-
stala nov' domov. Mladu$kú nevestu pres%ahovali do Nór-
ska. V zooparku Kristiansand Dyrepark ju $aká ve(k' ostrov 
so stromami a nov' partner z Holandska, s ktor'm by mala 
vytvori% chovn' pár a vychova% mlá!atá. 

Autor: jm!   I!   Foto: anc, iStock
BRATISLAVA- Vláda v$era schválila novelu zákona, z ktorej 
vypl'va, "e zamestnanec sa od marca budúceho roka bu-
de môc% rozhodnú%, akou formou mu bude zamestnávate( 
prispieva% na stravovanie. Mô"e si ponecha% stravné líst-
ky, prípadne stravovaciu kartu v podobe, ako to poznáme, 
alebo si nechá vyplati% peniaze na ú$et. 

 nárok na poskytnutie 
stravy má zamestna-
nec, ktor" odrobí 
v) jednej zmene 
viac ako 4 hodiny

 platí to aj pri 
práci z domu 

 zamestnávate& 
prispieva v sume naj-
viac 55 % ceny stravného

 ak podnik nemá vlastnú 
alebo zazmluvnenú jedá-

le(, nárok zamestna-
ca uspokojuje strav-
n"mi lístkami – gas-
trolístkami

 v sú!asnosti je mi-
nimálna v"%ka gas-

trolístka stanovená 
na 3,83 * 

Stravovanie zamestnancov Rast minimálnej 
hodnoty gastrolístka

25. 3. 2009 2,70 eura
29. 12. 2010 2,85 eura
24. 8. 2012 3 eurá
1. 11. 2014 3,15 eura
1. 12. 2016 3,38 eura
1. 6. 2018 3,60 eura
1. 7. 2019 3,83 eura

Sú!asné znenie novely prav-
depodobne nielen#e nezní#i 
administratívnu zá$a# pri 
manipulácii s lístkami, ale e%-
te zv"%i, ke'#e zamestnáva-
te& sa jej nezbaví a musí pri-
da$ práce kvôli zamestnan-
com, ktorí si vyberú hotovos$. 

Ján Solík zo Zdru#enia podni-
kate&ov Slovenska tvrdí, #e 
takmer v%etky zamestnáva-
te&ské zdru#enia kritizovali 
návrh, aby bol v"ber medzi 
stravenkami a fi nan!n"m prí-
spevkom individuálnou vo&-
bou zamestnanca. 

Vyberiete si gastrolístky 
Vláda schválila dobrovo!nos" v stravovaní   

Namiesto zní#enia 
administratívy - zv$%enie

Gastrolístky, 
ako ich poznáme, 

zrejme tak skoro 
úplne nezmiznú.
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Ve!ké s"ahovanie nesesty Lily (6) z   

Za láskou 
odi"la do Nórska

GIBON ZLATOLÍCI
D)"ka tela: 44 - 64 cm
Hmotnos%: 6 - 7 kg
D)"ka "ivota: 46 rokov 
D)"ka gravidity: 
230 - 235 dní

Po$et mlá!at: 1
Potrava: ovocie, listy, 
kvety, hmyz
Spôsob "ivota: páry a rodin-
né skupiny 3 - 5 jedincov

Mladú sami$ku 
museli veterinári 

pred cestou uspa%.
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1. ROZHODNUTIE PROSTREDNÍCTVOM ZÁSTUPCOV

2. OBMEDZENIE PROVÍZIÍ

4. ZAPOJENIE ODBOROV

- Zamestnanci by mali ma! 
mo"nos! rozhodnú! sa medzi 
gastrolístkami a pe#a"n$m 

príspevkom na stravu. A to 
bu% prostredníctvom ich zá-
stupcov, ako sú odbory a za-

mestnanecká rada, alebo sa 
na forme platieb za stravu do-
hodne vä&'ina zamestnancov.

- Provízie emitentom by bo-
li limitované do v$'ky 2 % 

pri predaji i spätnom v$kupe. 
Samotné stravovacie pou-

ká"ky by sa  pou"ívali v$hrad-
ne v elektronickej forme.

- Vyz$vajú aj odbory, aby 
kone&ne za&ali háji! záujmy 

zamestnancov a nepodie(ali 
sa na zachovaní biznisu pre 

emitentov na úkor t$ch, kto-
r$ch záujem by mali háji!.

- Je nevyhnutné, aby pe-
#a"n$ príspevok na stravu 

bol v rovnakom da#ovom 

a)odvodovom re"ime ako v sú-
&asnosti gastrolístky, &i"e aby 
nepodliehal daniam ani odvo-

dom. Príspevok na stravu by 
zárove# nemohol by! pred-
metom prípadnej exekúcie.

3. OCHRANA PRED ODVODMI A PREDEXEKÚCIAMI

!o navrhujú zamestnávatelia

Veronika Pazi!ová , ministerstvo prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny
- Ak si zamestnanec vyberie fi nan&n$ prí-
spevok, podmienky sú rovnaké ako pri 
gastrolístku. Tak$to fi nan&n$ príspevok 
bude osloboden$ od odvodov a od daní. 
MPSVR SR je toho názoru, "e fi nan&n$ 
príspevok nie je mzdou, preto by nemal 
podlieha! exekúcii  zrá"kami zo mzdy. 

Ján Solík, prezident Zdru"enia 
podnikate#ov Slovenska
- Schválené znenie nazna&uje, "e 

nás zrejme e'te &akajú jeho zme-
ny v parlamente. Tomu by sa ale 

dalo predís!, ak by minister-
stvo akceptovalo vo vä&'ej 

miere pripomienky, ktoré 
k)Zákonníku práce dostalo. 

ZREJME TO NIE JE 
DEFINITÍVNY VARIANT

alebo hotovos!?
  zamestnancov
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PRÍSPEVOK BY EXEKÚTOR 
VZIA" NEMAL

  bratislavskej zoo

Zvieracie rady sa v ko'ickej zoo 
roz'írili o dvojicu leopardov &ín-
skych. Trojro&n$ samec Ju-Long, 
&o v preklade znamená ve(k$ 
drak, si na nov$ domov u" poma-
li&ky zvykol. Denne si pochutná 
na 3 kg mäsa s kos!ou, je aj kur-
&atá a raz do t$"d#a dostáva krá-
liky. A ako ka"dá 'elma, raz do 
t$"d#a dr"í hladovku. Ju-Longo-
vi pred nieko(k$mi d#ami zo zoo 
v Krakove priniesli 'estnás!me-
sa&nú samicu Tinu, ktorá sa v sú-
&asnosti aklimatizuje vo vnútor-
nom chovnom zariadení.

Lily odi$la
 za nov%m

 partnerom.

Ju-Long 
si pomaly zvyká 
na nov% domov.

V Ko!iciach sa po 30 rokoch udomácnili
leopardy #ínske


