
časové pásmo výška stravného od 1.9. 2022 výška stravného doteraz

5 - 12 hod. 6,40 eur 6,00 eur

12 - 18 hod. 9,60 eur 9,00 eur

nad 18 hod. 14,50 eur 13,70 eur

od 1. 9. 2022 sa zvyšuje suma stravného a suma základnej náhrady za používanie
vozidiel pri pracovných cestách a s tým súvisiace ďalšie položky 

PRACOVNO-PRÁVNA LEGISLATÍVA 

ZMENY V STRAVNOM A V SUME ZÁKLADNEJ NÁHRADY PRI
POUŽÍVANÍ SÚKROMNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Suma stravného pri tuzemskej pracovnej ceste 

Podľa dĺžky trvania pracovnej cesty na Slovensku sa poskytuje nasledovná sadzba
stravného: 

Pri pracovnej ceste kratšej ako 4 hodiny nárok na stravné nevzniká.



Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov

Od súm stravného pri tuzemských pracovných cestách sa odvíja aj minimálny a maximálny
príspevok zamestnávateľa na stravovanie. Zamestnancom môžete od 1. 9. prispieť:

 minimálna výška príspevku maximálna výška príspevku

od 1. 9. 2022 2,64 eur 3,52 eur

doteraz 2,48 eur 3,30 eur

Výška príspevkov je od 1. 9. 2022 rovnaká pre všetky formy stravovania - závodné
stravovanie, finančný príspevok aj stravný lístok. Z nich neodvádzate dane ani odvody.
Zamestnancovi môžete poskytnúť aj vyšší príspevok bez povinnosti odvádzania daní a
odvodov; a to zo zdrojov sociálneho fondu.  Informácie o zdaňovaní príspevkov nájdete v
metodickom pokyne Finančnej správy

Suma stravného lístka/gastrolístka

V nadväznosti na zmeny v sume stravného sa mení aj minimálna hodnota stravného lístka,
poskytovaného zamestnancom. Stravné lístky sa poskytujú vopred.

 minimálna výška stravného lístka 

od 1. 9. 2022 4,80 eur 

doteraz 4,50 eur

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2022/2022.04.26_11_DZPaU_2022_MP.pdf


V prípade ďalších otázok sa na nás môžete
obrátiť a napísať nám na kstulajterova@zapsr.sk

Základná sadzba náhrady za 1 km pri pracovných cestách 

Ak zamestnanec použije pri pracovnej ceste vlastné vozidlo, náhrady sú nasledovné:

 jednostopové vozidlá a
trojkolky

osobné cestné motorové
vozidlá

od 1. 9. 2022 0,063 eur/km 0,227 eur/km

doteraz 0,059 eur/km 0,213 eur/km

Pri použití súkromného vozidla na pracovnú cestu prináležia zamestnancovi aj ďalšie
náhrady ako napr. spotrebovaná PHM, prípadne cestné poplatky.

Doplňujúce informácie 

metodický pokyn Finančného riaditeľstva k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie
zamestnanca 
sumy základných sadzieb stravného pri zahraničných pracovných cestách sa nemenia
sumy stravného, platné od 1. 9. 2022 
sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných
cestách 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2022/2022.04.26_11_DZPaU_2022_MP.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/401/20130101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/281/vyhlasene_znenie.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/282/vyhlasene_znenie.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/282/vyhlasene_znenie.html

