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Suma stravného na Slovensku sa od júna 2018 zvyšuje 

Nedávno sme Vás v našom News Flash informovali, o plánovanom zvýšení sumy stravného, ako aj 

náhrady pre zamestnancov na pracovnej ceste, v nadväznosti na zvyšovanie cien jedál a nealkoholických 

nápojov pre jednotlivé časové pásma ako nároková náhrada pre zamestnanca vyslaného na  pracovnú 

cestu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 25. mája 2018 schválilo toto 

opatrenie, ktoré od júna 2018 vstupuje do platnosti.  

Zvyšuje sa ním aj minimálna hodnota stravného lístka, ktorá bude po novom 3,60 EUR.

Sumy stravného na služobnej ceste 

od 1.júna 2018  

Suma stravného závisí od dĺžky trvania 

služobnej cesty, podľa § 5 ods. 2 zákona č. 

283/2002 Z. z. o cestovných náhradách sa 

ustanovujú Opatrením Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o 

sumách stravného č. 148/2018 Z. z. sumy 

nasledovne:  

▪ 4,80 EUR pre časové pásmo 5 až 12 

hodín 

▪ 7,10 EUR pre časové pásmo nad 12 

hodín až 18 hodín 

▪ 10,90 EUR pre časové pásmo nad 18 

hodín 

Opatrenie nadobúda účinnosť od 1. júna 2018 a 

zároveň ruší Opatrenie Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 

309/2016 Z. z. o sumách stravného. 

Stravné je na Slovensku oslobodené od 

zdravotného a sociálneho poistenia a dane z 

príjmov. 

Slováci splnili podmienky na 

zvyšovanie hodnoty stravného 

Ministerstvo uviedlo, že na základe štatistických 

údajov za január 2018 bola v zmysle 

mechanizmu zvyšovania súm stravného, ktorý je 

ustanovený v zákone o cestovných náhradách, 

splnená podmienka na ich zvýšenie.  

Sumy stravného pri tuzemských pracovných 

cestách sa naposledy menili k 1. decembru 

2016. 

Zmení sa aj hodnota stravných 

lístkov 

Nárast súm stravného ovplyvní aj minimálnu 

hodnotu stravných lístkov. Minimálna hodnota 

stravného lístka predstavuje 75% z výšky 

stravného pre prvé časové pásmo. 

Zamestnanci budú mať oj 1. júna 2018 nárok na 

stravný lístok v minimálnej hodnote 3,60 EUR; 

hodnota tzv. gastrolístka tak stúpne o 22 centov, 

z doterajších 3,38 EUR.  

Upozornenie 

Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje 

všeobecné informácie a usmernenia týkajúce sa danej 

problematiky a teda nepredstavuje odborné poradenstvo 

poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené v 

newsletteri môžu byť po jeho zverejnení predmetom 

ďalšieho vývoja a zmien. Spoločnosť Accace nepreberá 

zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody 

spôsobené konaním na základe informácií uvedených v 

newsletteri 

Chcete dostávať naše 

Newsflash? 

Áno, chcem! 

https://accace.sk/navrhovane-zmeny-hodnoty-stravneho-na-slovensku-news-flash/
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
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Kontakt  

Katarína Hriadelová 

Payroll Methodist 

E-Mail: Katarina.Hriadelova@accace.com  

Tel: +421 2 325 53 000 

O Accace  

S viac ako 550 zamestnancami a 2 000 medzinárodnými klientmi sa Accace radí medzi popredných 

poskytovateľov poradenských služieb v regióne strednej a východnej Európy.  

Accace má vlastné pobočky v 13 krajinách Európy, a to v Bosne a Hercegovine, Českej republike, Čiernej 

hore, Chorvátsku, Macedónsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku 

a na Ukrajine. Služby v iných krajinách sveta vieme zastrešiť prostredníctvom našej siete dlhodobých 

partnerov. 

Viac na www.accace.sk 

https://plus.google.com/+AccaceksBratislava
https://plus.google.com/+AccaceksBratislava
https://www.facebook.com/accace.slovakia
mailto:Katarina.Hriadelova@accace.com
http://accace.sk/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://www.linkedin.com/company/accace-slovakia

