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Od 1. 1. 2023 sa mení výška stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR po pár mesiacoch opäť vydalo nové opatrenie o 

sumách stravného, ktorým sa v súlade so zákonom o cestovných náhradách upravuje výška 

stravného pri pracovných cestách. 

Táto zmena má vplyv aj na výšku stravného zabezpečovaného zamestnancom na pracovisku 

prostredníctvom stravných lístkov alebo finančného príspevku. 

Novelou Zákonníka práce sa rozširuje možnosť poskytovať miesto stravných lístkov finančný príspevok na 

stravovanie na všetkých zamestnancov. 

Doposiaľ bol zamestnávateľ povinný poskytnúť finančný príspevok na stravovanie len zamestnancom: 

▪ vykonávajúcim prácu na pracovisku za podmienok, ktoré vylučujú povinnosť zamestnávateľa 

zabezpečiť zamestnancom stravovanie (formou teplého hlavného jedla alebo stravného lístka); 

▪ ktorým bez ohľadu na výkon práce a pracovisko nemôže vôbec zabezpečiť stravovanie - ani vo 

vlastnom stravovacom zariadení / v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, ani formou 

stravného lístka; 

▪ ktorí na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov 

nemôžu využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom; 

▪ ktorí vykonávajú domácku prácu alebo teleprácu a zamestnávateľ im nezabezpečí stravovanie vo 

vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo ak 

by stravovanie formou teplého hlavného jedla alebo stravného lístka bolo v rozpore s povahou 

vykonávanej domáckej práce alebo telepráce. 

Zmeny v zákone účinné od 1. marca 

2021 

Od 1. marca 2021 bude možné finančný 

príspevok na stravovanie poskytovať aj iným ako 

uvedeným zamestnancom, s výnimkou tých, 

ktorým zamestnávateľ zabezpečuje 

stravovanie vo vlastnom stravovacom 

zariadení alebo v stravovacom zariadení 

iného zamestnávateľa. 

Zamestnávateľovi vzniká od marca povinnosť 

umožniť svojim zamestnancom vybrať si medzi 

stravným lístkom alebo poskytnutím finančného 

príspevku na stravovanie. 

Zamestnanec je viazaný týmto svojím výberom 

počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber 

viaže. Do uskutočnenia výberu zo strany 

zamestnanca zamestnávateľ na základe 

vlastného rozhodnutia zabezpečuje 

zamestnancovi stravovanie formou stravného 

lístka, alebo mu poskytuje finančný príspevok na 

stravovanie. 

Zákon v novelizovanom ustanovení výslovne 

uvádza, že podrobnosti výberu a realizácie 

povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať 

stravovanie alebo poskytovať finančný 

príspevok na stravovanie na základe výberu 

môže zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom 

predpise. Z uvedeného vyplýva, že 

zamestnávateľ môže v internom predpise 

stanoviť všetky pravidlá týkajúce sa nielen voľby 

zamestnancov medzi týmito možnosťami, ale aj 

samotnej realizácie (t. j. spôsobu vydávania 

stravných lístkov a výplaty finančného 

príspevku). V rámci doterajšej praxe 

vyplácania finančných príspevkov na 

stravovanie platilo, že tieto sa vyplácali buď v 

hotovosti (t. j. jedni zamestnanci dostali stravné 

lístky, iní hotovosť) alebo bola táto hodnota 

zasielaná na účet zamestnanca, zväčša 

spoločne so mzdou. V tomto prípade je však 

potrebné mať na pamäti, že finančný príspevok 

sa musí poskytovať vopred v reálnom čase, aby 

si za neho zamestnanec mohol zabezpečiť 

stravovanie. Zároveň musí zamestnávateľ 

predísť situácii, kedy by boli zamestnanci 
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poberajúci finančný príspevok znevýhodnení voči 

tým, ktorí dostávajú stravné lístky (napr. v 

dôsledku neskoršej výplaty príspevku na účet 

zamestnanca než je deň odovzdania stravných 

lístkov). V internom predpise bude preto potrebné 

nastaviť taký mechanizmus, aby boli oba 

spôsoby časovo zjednotené a jediná zmena pre 

zamestnanca nastala len vo forme príspevku na 

stravovanie, ktorý od zamestnávateľa dostane. 

Výška stravného od 1.1.2023 

Ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie 

formou teplého hlavného jedla alebo stravného 

lístka iným zamestnancom, tak suma finančného 

príspevku na stravovanie bude určená hodnotou, 

ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie 

formou teplého hlavného jedla alebo stravného 

lístka iným zamestnancom, ale súčasne 

najmenej 55 % minimálnej možnej hodnoty 

stravného lístka (5,10 EUR). Finančný príspevok 

na stravovanie tak aktuálne vychádza na 

najmenej 2,81 EUR. 

Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie 

formou teplého hlavného jedla alebo stravného 

lístka iným zamestnancom, tak suma finančného 

príspevku na stravovanie bude najmenej 55 % 

minimálnej možnej hodnoty stravného lístka, 

teda 2,81 EUR, najviac však 55 % stravného 

poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 

12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách 

(6,80 EUR), teda 3,74 EUR. 

Zároveň pripomíname, že od 1.1.2023 bude 

zamestnávateľ povinný zamestnancom 

poskytovať stravovacie poukážky už len v 

elektronickej forme, s výnimkou prípadov, kedy 

zamestnanec nemá objektívnu 

možnosť gastrokartu v okolí svojho pracoviska 

využiť. Preto viac nebude možné v prípade, ak si 

zamestnanec zvolí stravovacie poukážky a nie 

finančný príspevok, rozhodovať sa, či 

zamestnávateľ objedná papierové stravné lístky 

alebo gastrokarty. 

Výška stravného od 1.9.2022 do 

31.12.2022 

Ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie 

formou teplého hlavného jedla alebo stravného 

lístka iným zamestnancom, tak suma finančného 

príspevku na stravovanie bude určená hodnotou, 

ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie 

formou teplého hlavného jedla alebo stravného 

lístka iným zamestnancom, ale súčasne 

najmenej 55 % minimálnej možnej hodnoty 

stravného lístka (4,80 EUR). Finančný príspevok 

na stravovanie tak aktuálne vychádza na 

najmenej 2,64 EUR. 

Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie 

formou teplého hlavného jedla alebo stravného 

lístka iným zamestnancom, tak suma finančného 

príspevku na stravovanie bude najmenej 55 % 

minimálnej možnej hodnoty stravného lístka, teda 

2,64 EUR, najviac však 55 % stravného 

poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 

12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách 

(6,40 EUR), teda 3,52 EUR. 

Výška stravného od 1.5.2022 do 

31.8.2022 

Ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie 

formou teplého hlavného jedla alebo stravného 

lístka iným zamestnancom, tak suma finančného 

príspevku na stravovanie bude určená hodnotou, 

ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie 

formou teplého hlavného jedla alebo stravného 

lístka iným zamestnancom, ale súčasne 

najmenej 55 % minimálnej možnej hodnoty 

stravného lístka (4,50 EUR). Finančný príspevok 

na stravovanie tak aktuálne vychádza na 

najmenej 2,48 EUR. 

Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie 

formou teplého hlavného jedla alebo stravného 

lístka iným zamestnancom, tak suma finančného 

príspevku na stravovanie bude najmenej 55 % 

minimálnej možnej hodnoty stravného lístka, teda 

2,48 EUR, najviac však 55 % stravného 

poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 
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12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách 

(6 EUR), teda 3,30 EUR. 

Výška stravného platná do 30.4.2022 

Ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie 

formou teplého hlavného jedla alebo stravného 

lístka iným zamestnancom, tak suma finančného 

príspevku na stravovanie bude určená hodnotou, 

ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie 

formou teplého hlavného jedla alebo stravného 

lístka iným zamestnancom, ale súčasne 

najmenej 55 % minimálnej možnej hodnoty 

stravného lístka (3,83 EUR). Finančný príspevok 

na stravovanie tak aktuálne vychádza na 

najmenej 2,11 EUR. 

Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie 

formou teplého hlavného jedla alebo stravného 

lístka iným zamestnancom, tak suma finančného 

príspevku na stravovanie bude najmenej 55 % 

minimálnej možnej hodnoty stravného lístka, teda 

2,11 EUR, najviac však 55 % stravného 

poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 

12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách 

(5,10 EUR), teda 2,81 EUR. 

Zamestnávateľ má okrem vyššie uvedeného 

príspevku ako doposiaľ možnosť poskytovať 

zamestnancovi aj príspevok zo sociálneho fondu. 

Čo v prípade zamestnávateľov, ktorí 

majú uzatvorené zmluvy 

s poskytovateľmi stravných lístkov 

Novela myslela aj na zamestnávateľov, ktorí 

majú uzatvorené zmluvy s poskytovateľmi 

stravných lístkov. V zmysle prechodných 

ustanovení platí, že zamestnávateľovi, ktorý pred 

1. marcom 2021 alebo v období od 1. marca 2021 

do 31. decembra 2021 uzatvoril zmluvu o 

zabezpečení stravovacích poukážok so 

sprostredkovateľom stravovacích služieb (pozn. 

emitenti stravných poukážok) vzniká povinnosť 

umožniť zamestnancom vybrať si medzi 

stravovacími poukážkami a finančným 

príspevkom na stravovanie až po skončení 

účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však od 1. 

januára 2022.  

Zamestnávateľ s podpísanou zmluvou tak vie 

získať určitý čas na nastavenie procesov v 

súvislosti s danou zmenou. Dobrovoľná 

možnosť výberu v prípade existencie platnej 

zmluvy s emitentom stravovacích poukážok 

však nie je zakázaná.  

Pri vypracovaní interného predpisu vám vedia 

pomôcť naši advokáti z advokátskej kancelárie 

Accace Legal.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Odoberať novinky! 

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 

Prihláste sa na odber noviniek! 

https://accace.sk/poradenstvo/pravo/
https://accace.sk/poradenstvo/pravo/
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash


News Flash I Accace Slovensko I Od 1.1.2023 sa mení výška stravného 

   
  

 

 

 

 

 

O Accace Slovensko 

V Accace Slovensko združujeme viac ako 120 odborníkov, ktorých spája spoločné nadšenie pre pokrok, 

nové technológie a osobný prístup. Z poskytovateľa tradičných služieb sme sa rokmi skúseností posunuli 

na strategického partnera v poradenstve a outsourcingu – prepájame vaše potreby s našimi riešeniami. 

Vďaka širokej škále komplexných služieb z oblasti účtovníctva, daní, miezd, HR či práva, nám dôverujú 

startupy, malé a stredné firmy a globálne korporácie. Sme aktívnymi partnermi startup a fintech komunít. 

Právne služby poskytuje naša advokátska kancelária Accace Legal. V rámci skupiny Accace združujeme 

viac ako 800 odborníkov a poskytujeme služby pre viac ako 2 000 klientov. Nájdete nás v Bratislave, 

Košiciach a Trenčíne. 

O Accace Circle 

Accace operates internationally as Accace Circle, a co-created business community of like-minded 

partners – BPO providers and advisors with outstanding approach and international experience. Covering 

over 50 jurisdictions with nearly 2,500 professionals, we support more than 15,000 customers, mostly 

mid-size and international Fortune 500 companies from various sectors. Globally, Accace Circle 

processes around 200,000 pay slips monthly. 

Viac na www.accace.sk a www.circle.accace.com 

Kontakt  

Simona Klučiarová  

Senior Associate  

E-mail: Simona.Kluciarova@accace.com 

Tel: +421 2 325 53 000 

https://www.facebook.com/accace.slovakia
https://www.linkedin.com/company/accace-slovakia
http://accace.sk/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://circle.accace.com/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Newsflash
mailto:Simona.Kluciarova@accace.com

