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Suma stravného sa na Slovensku bude zvyšovať od 1. júla 

2019 

V našom News Flash sme Vás nedávno informovali o návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky, ktorý sa týkal zvyšovania súm stravného, ako aj náhrady pre zamestnanca 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.  

Novú výšku stravného stanovilo ministerstvo tento mesiac a na Slovensku sa bude zvyšovať od 1. júla 

2019. 

Nová minimálna hodnota stravného 

lístku 

Hodnota stravného lístka tak od júla stúpne o 23 

centov, z aktuálnych 3,60 EUR na 3,83 EUR. 

Minimálna hodnota stravného lístku pritom 

musí predstavovať 75% stravného 

poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 

12 hodín.  

Výška stravného pri pracovnej ceste 

od júla 2019 

Suma stravného závisí od dĺžky trvania služobnej 

cesty a pri tuzemskej pracovnej ceste budú po 

novom sumy nasledovné:  

▪ 5-12 hod.: 5,10 EUR 

▪ 12-18 hod.: 7,60 EUR 

▪ nad 18 hod.: 11,60 EUR 

Oslobodenie od dane z príjmov a 

odvodov 

Upozorňujeme, že stravné je na Slovensku 

oslobodené od zdravotného a sociálneho 

poistenia a dane z príjmov. 

Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na 

stravný lístok minimálne 55% z jeho hodnoty, 

pričom musí uhradiť svoj povinný príspevok na 

svoje náklady, ktoré sú jeho daňovým výdavkom.  

Zo sociálneho fondu môže zamestnávateľ  

uhradiť len časť, alebo zvyšok hodnoty stravného 

lístka. V praxi sa najčastejšie stretávame s 

prípadom, že zamestnávateľ prispieva časť zo 

sociálneho fondu a zvyšok uhrádza 

zamestnanec.  

Výhodou prispievania na stravné zo sociálneho 

fondu je, že takýto príspevok je oslobodený od 

dane a odvodov.  

Detailnejšie rozpísané podmienky pre 

oslobodenie stravného od dane z príjmov 

a odvodov nájdete v našom News Flash tu. 

Viac informácií o zvyšovaní stravného 

od júla 2019 

Príklady, ako vypočítať výšku príspevku na 

stravný lístok po novom, informácie o 

podmienkach pre zníženie základu dane 

o stravné alebo prehľad spôsobov, ako môže 

zamestnávateľ zamestnancom zabezpečiť 

stravovanie nájdete komplexne popísane 

v našom aprílovom News Flash.  

 

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 
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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 zastúpenie 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 
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