
§ 5 

Stravné 

(1) Zamestnancovi patrí stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty za podmienok  

ustanovených týmto zákonom. Suma stravného je ustanovená v závislosti od času  trvania 
pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty  je rozdelený  na časové 

pásma 

a) 5 až 12 hodín, 

b) nad 12 hodín až 18 hodín, 

c) nad 18 hodín. 
        

Príklad 

       Zamestnanec, ktorý má bydlisko ako aj pravidelné pracovisko v Bratislave (vymedzené presnou adresou – sídlo 

spoločnosti, ulica) bol vyslaný na plnenie úloh na inú inštitúciu v Bratislave v čase od 7.30 h  do 15.30 h. 

Zamestnanec si nárokuje na stravné v sume  4,50 €  (opatrenie MPSVR SR č. 309/2016 Z. z. o sumách 

stravného). Ak by nedostal stravné, mal by nárok na stravný lístok tiež v hodnote 4,50  €, ale na ten si musí 

priplatiť určitou sumou. Má nárok na stravné alebo stravný lístok? 

        Zamestnancovi patrí stravné jednoznačne len podľa ZCN z dôvodu, že bol vyslaný na pracovnú cestu a vznikol 

mu nárok na stravné a to podľa dĺžky trvania pracovnej cesty v rámci kalendárneho dňa. Na stravný lístok mu 

nevznikol nárok, z dôvodu, že nesplnil podmienku vzniku nároku, ktorá je ustanovená v § 152 Zákonníka práce, 

t. j. jeho výkon práce v rámci ustanovenej pracovnej zmeny na pracovisku nebol dlhší ako 4 hodiny. 

(2) Sumu  stravného pre časové pásma podľa odseku 1 ustanoví opatrenie, ktoré vydá   Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“); opatrenie sa 

vyhlási uverejnením jeho úplného znenia.
6)

    

(3) Ak zamestnávateľ  vyslaním na pracovnú cestu, ktorá trvá menej ako 5 hodín neumožní 

zamestnancovi stravovať sa zvyčajným spôsobom, môže mu poskytnúť stravné až do sumy 

stravného ustanovenej pre časové pásmo  5 až 12 hodín alebo zabezpečiť bezplatné stravovanie.  

(4) Ak zamestnanec, u ktorého častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania vykoná 

počas 

a) kalendárneho dňa viac pracovných ciest, z ktorých každá trvá menej  ako 5 hodín, pričom 

celkový súčet trvania týchto pracovných ciest je  5 hodín a viac, patrí zamestnancovi stravné 

za celkový čas trvania týchto pracovných ciest, 

Príklad 1 

Zamestnanec vykonal v rámci jedného kalendárneho dňa dve tuzemské  pracovné cesty v trvaní. 3.30 h a 5.30 h. 

Časy trvania tuzemských pracovných ciest sa nemôžu sčítať a zamestnancovi sa poskytne stravné len za 

tuzemskú  pracovnú cestu, pri ktorej mu vznikol nárok na stravné v trvaní 5.30 h, t. j. v sume stravného, ktoré je 

určené pre časové pásmo 5 až 12 hodín.  

Príklad 2 

Zamestnanec vykonal v rámci kalendárneho dňa dve tuzemské  pracovné cesty v trvaní 3 h a 3.30 h. 

Časy trvania jednotlivých tuzemských  pracovných ciest sa spočítajú a zamestnancovi sa poskytne stravné v 

sume podľa súhrnného času (za 6.30 h), t. j. v sume stravného, ktoré je určené pre časové pásmo 5 až 12 hodín.  

Príklad 3 

Zamestnanec vykonal v rámci jedného kalendárneho dňa dve tuzemské pracovné cesty v trvaní 2.30 h a 2 h. 

V tomto prípade zamestnancovi stravné nepatrí, pretože súhrnný čas trvania tuzemských  pracovných ciest je 

menej ako 5 hodín.  

Príklad 4 

Zamestnanec vykonal v rámci jedného kalendárneho dňa tri pracovné cesty v trvaní 2 h, 2.30 h a 6 h. 

                                                 
6)

  § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej 

     republiky v znení neskorších predpisov.  



V  tomto prípade sa zamestnancovi poskytne stravné len za tuzemskú pracovnú cestu v trvaní 6 h v 

sume stravného, ktoré je určené pre časové pásmo 5 až 12 hodín; za tuzemské pracovné cesty v trvaní 

2 h a 2.30 h mu stravné nepatrí, pretože súhrnný čas trvania tuzemských pracovných ciest je menej ako 

5 hodín.  

Príklad 5 

Zamestnanec vykonal v rámci jedného kalendárneho dňa štyri tuzemské  pracovné cesty v trvaní 3 h, 3 h, 3 h a 2 

h. 

V tomto prípade sa časy tuzemských pracovných ciest spočítajú a zamestnancovi sa poskytne stravné v sume 

podľa súhrnného času (za 11 h), t. j. v sume stravného určené pre časové pásmo 5 až12 hodín. 

 

b) dvoch kalendárnych dní pracovnú cestu, ktorá trvá v každom kalendárnom dni menej ako 5 

hodín a ktorá celkovo trvá najmenej  5 hodín, patrí zamestnancovi stravné v sume ustanovenej 

pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 

 Príklad 1 

Vodič  vykonal tuzemskú pracovnou cestou v rámci dvoch kalendárnych dní a to od 22.00 h do 4.00 h; prvý deň 

trvala tuzemská pracovná cesta 2 h a druhý deň trvala tuzemská  pracovná cesta 4 h. 

Časy trvania tuzemskej pracovnej cesty v rámci dvoch kalendárnych dní sa počítajú, a to z dôvodu, že ani jeden 

kalendárny deň nevznikol zamestnancovi nárok na stravné (pracovná cesta netrvala min. 5 hodín) a stravné sa 

poskytne za tuzemskú  pracovnú cestu ako celok. Stravné sa v tomto prípade neposudzuje za každý kalendárny 

deň samostatne, ale za tuzemskú  pracovnú cestu ako celok; zamestnancovi sa poskytne stravné v sume, ktorá je 

určená pre časové pásmo 5 až 12 hodín.  

Príklad 2 

Zamestnanec, ktorý vykonáva rozvoz tovaru vykonal dvojdňovú tuzemskú  pracovnú cestu, pričom  prvý 

kalendárny deň trvala tuzemská  pracovná cesta od 18.00 h. do 24.00 h., t. j. 6 h a druhý kalendárny deň trvala  

tuzemská  pracovná cesta od 0.00 h do 6.00, t. j. 6 h.  

Stravné sa zamestnancovi poskytne za každý kalendárny deň samostatne z dôvodu, že zamestnancovi vznikol 

nárok na stravné za každý deň trvania tuzemskej pracovnej cesty t. j. každý kalendárny deň trvala pracovná cesta 

minimálne 5 hodín (poskytne sa mu za každý kalendárny deň stravné ustanovené pre časové pásmo 5 až 12 

hodín).  

Príklad 3 

Zamestnanec, ktorý vykonáva rozvoz tovaru vykonal dvojdňovú tuzemskú  pracovnú cestu, pričom  prvý 

kalendárny deň trvala tuzemská  pracovná cesta od 16.00 h. do 24.00 h., t. j. 8 h a druhý kalendárny deň trvala  

tuzemská  pracovná cesta od 0.00 h. do 6.00 h, t. j. 6 h. 

Stravné sa zamestnancovi poskytne za každý kalendárny deň samostatne z dôvodu, že zamestnancovi vznikol 

nárok na stravné za každý deň trvania tuzemskej  pracovnej cesty  t. j. každý kalendárny deň trvala pracovná 

cesta minimálne 5 hodín (poskytne sa mu za každý kalendárny deň stravné ustanovené pre časové pásmo 5 až 12 

hodín). Ďalší dôvod poskytovania stravného za každý kalendárny deň je ten, že celkovo tuzemská pracovná cesta 

trvala 14 h,  t. j. mimo časového pásma 5 až 12 hodín. 

Príklad 4 

Zamestnanec, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť vykonal dvojdňovú tuzemskú  pracovnú cestu, pričom  prvý 

kalendárny deň trvala tuzemská  pracovná cesta od 21.00 h do 24.00 h, t. j. 3 h a druhý kalendárny deň trvala  

tuzemská  pracovná cesta od 0.00 h do 10.00 h, t. j. 10 h; celkovo trvala tuzemská  pracovná cesta 13 h. 

Stravné sa poskytne za každý kalendárny deň samostatne; zamestnancovi za prvý kalendárny deň stravné nepatrí 

z dôvodu, že nie je splnená podmienka vzniku nároku na stravné (tuzemská pracovná cesta netrvala minimálne 5 

hodín) a za druhý kalendárny deň mu patrí stravné v sume ustanovenej pre časové pásmo 5 až 12 hodín 

(tuzemská pracovná cesta trvala 10 hodín). Časy trvania tuzemskej pracovnej cesty v rámci jednotlivých 

kalendárnych dní sa nemôžu spočítať, pretože druhý kalendárny deň trvala tuzemská  pracovná cesta viac ako 5 

hodín, ako aj z dôvodu, že celkovo trvala tuzemská   pracovná cesta mimo časového pásma 5 až 12 hodín.  

Príklad 5 

Zamestnanec, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť vykonal dvojdňovú tuzemskú  pracovnú cestu, pričom  prvý 

kalendárny deň trvala tuzemská  pracovná cesta od 22.00 h do 24.00 h, t. j. 2 h a druhý kalendárny deň trvala  

tuzemská  pracovná cesta od 0.00 h. do 02.00 h, t. j. 2 h; celkovo trvala tuzemská  pracovná cesta 4 h.   

Zamestnancovi nevznikne nárok na stravné z dôvodu, že celkovo tuzemská pracovná cesta netrvala minimálne 5 

hodín. 



Príklad 6 

Zamestnanec vykonal v rámci jedného kalendárneho dňa tri tuzemské  pracovné cesty v trvaní 2.30 h, 5.15 h a 3 

h. V tom istom kalendárnom dni začal ďalšiu tuzemskú  pracovnú cestu o 21.30 h, ktorá bola ukončená na druhý 

deň o 6.00 h. Ako sa má postupovať pri posudzovaní stravného? 

Spočítajú sa časy trvania tých tuzemských pracovných ciest, pri ktorých zamestnancovi nevznikol nárok na 

stravné, t. j. spočítajú sa pracovné cesty v trvaní 2.30 h a 3 h. Za tieto dve tuzemské pracovné cesty sa mu 

poskytne stravné za 5.30 h, t. j. stravné ustanovené pre časové pásmo 5 až 12 hodín. Tuzemská pracovná cesta 

v trvaní 5.15 h sa vo vzťahu k nároku na stravné posúdi samostatne z dôvodu že trvala 5 hodín a viac a nárok na 

stravné zamestnancovi vznikol; za túto cestu sa mu poskytne stravné ustanovené pre časové pásmo 5 až 12 

hodín. Tieto tuzemské pracovné cesty sa pri poskytovaní stravného posudzovali podľa ustanovenia § 5 ods. 1 

a ods. 4 písm. a) z dôvodu, že išlo o tuzemské  pracovné cesty vykonané v rámci jedeného kalendárneho dňa, t. j. 

v ten istý jeden deň boli začaté ako aj ukončené. 

Stravné za tuzemskú pracovnú cestu, ktorá začala o 21.30 h sa posudzuje podľa ustanovenia § 5 ods. 4 písm. b) 

z dôvodu, že bola ukončená na druhý deň, t. j. ide o jednu tuzemskú pracovnú cestu vykonanú v rámci dvoch 

kalendárnych dní (jeden deň bola začatá a ukončená bola druhý deň); z tohto dôvodu sa nemohol čas trvania 

v prvý kalendárny deň 2.30 h spočítať s vyššie uvedenými tuzemskými pracovnými cestami. Stravné za túto 

pracovnú cestu sa posudzuje za každý kalendárny deň samostatne z dôvodu, že druhý deň tuzemská pracovná 

cesta trvala 5 a viac hodín. Zamestnancovi vznikol za túto tuzemskú pracovnú cestu nárok na stravné ustanovené 

pre časové pásmo 5 až 12 hodín (len za druhý kalendárny deň). 

c) jednej pracovnej zmeny  v rámci dvoch kalendárnych dní viac pracovných ciest, z ktorých 

každá trvá menej ako 5 hodín, pričom celkový súčet trvania týchto pracovných ciest je 5  

hodín a viac, patrí zamestnancovi stravné za celkový čas trvania týchto pracovných ciest. 

Príklad 1 

V rámci nočnej zmeny, ktorá trvá od 15.33 h do 5.44 h nasledujúceho dňa zamestnanec vykoná tuzemské 

pracovné cesty: 

1. deň nočnej zmeny – tuzemská  pracovná cesta  trvá od 15.43 h do 18.13 h, t. j. 2.30 h, ďalšia tuzemská  

pracovná cesta trvá od 21.43 h do 0.09 h, t. j. 2.35 h,  

2. deň nočnej zmeny – tuzemská pracovná cesta  trvá od 3.46 h do 5.43 h, t. j. 1.48 h..  

V rámci jednej nočnej pracovnej zmeny tuzemské pracovné cesty zamestnanca trvali celkovo  6.53 h.  

Zamestnancovi sa časy trvania tuzemských  pracovných ciest vykonaných v rámci jednej pracovnej zmeny a 

dvoch kalendárnych dní spočítajú; celkový čas trvania tuzemských  pracovných ciest je 6.53 h. Zamestnancovi  

za tieto tuzemské pracovné cesty vykonané v rámci jednej pracovnej zmeny  vznikne nárok na stravné pre 

časové pásmo 5 až 12 hodín. 

Príklad 2 

V rámci nočnej zmeny, ktorá trvá od 18.52 h do 8.45 h nasledujúceho dňa zamestnanec vykoná tuzemské 

pracovné cesty:  

1. deň nočnej zmeny – tuzemská pracovná cesta trvá od 19.32 h do 23.38 h, t. j. 4.06  h, 

2. deň nočnej zmeny – tuzemská pracovná cesta trvá od 3.46 h do 8.11 h, t. j. 4.25 h.  

V rámci jednej pracovnej zmeny tuzemské  pracovné cesty zamestnanca trvali celkovo 8.31 h.  

Zamestnancovi sa časy trvania tuzemských pracovných ciest vykonaných v rámci jednej pracovnej zmeny 

a dvoch kalendárnych dní spočítajú; celkový čas trvania tuzemských pracovných ciest je 8.31 hod. 

Zamestnancovi  za tieto tuzemské   pracovné cesty vykonané v rámci jednej pracovnej zmeny vznikne nárok na 

stravné pre časové pásmo 5 až 12 hodín.  

Príklad 3 

 V rámci jednej pracovnej zmeny zamestnanec vykoná tuzemskú pracovnú cestu, ktorá začína prvý deň o 19.00 h 

a končí druhý deň o 2.00 h. Pracovná zmena zamestnanca  pokračuje v mieste pracoviska  od 2.00 h do 7.10 h 

druhého dňa (na časť zmeny od 2.00 h do 7.10 h má zamestnanec nárok na jedno hlavné jedlo?).  

V rámci jednej pracovnej zmeny tuzemská pracovná cesta zamestnanca trvala celkovo 7 h. Zamestnancovi za 

túto tuzemskú pracovnú cestu vykonanú v rámci jednej pracovnej zmeny vznikne nárok na stravné pre časové 

pásmo 5 až 12  hodín. Za čas výkonu práce na pracovisku v čase od 2.00 h do 7.10 h vznikol zamestnancovi 

nárok na   stravovanie podľa § 152 ZP (zamestnanec vykonával prácu viac ako 4 hodiny).  

(5)  So zamestnancom, u ktorého častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, možno  v 

pracovnej zmluve alebo v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru dohodnúť odchylne od 

tohto zákona podmienky na poskytovanie stravného, ako aj nižšie sumy stravného, najviac však o 5 % 

z ustanovenej sumy stravného; suma stravného sa zaokrúhli na  najbližší eurocent nahor. 



Príklad  

Zamestnanec vykonávajúci kontrolnú činnosť sa dohodol so zamestnávateľom v pracovnej zmluve na nižších 

sumách stravného o 3 % oproti zákonom garantovanej sume.  

Zamestnanec má nárok na stravné v jednotlivých časových pásmach na základe dohody v pracovnej zmluve 

v týchto sumách (opatrenie MPSVR SR č. 309/2016 Z. z o sumách stravného): 

 pri pracovnej ceste, ktorá trvá 5 až 12 hodín, v sume  4,37 €:  

      (4,50  € −  3 % = 4,365 € = 4,37), 

 pri pracovnej ceste, ktorá trvá viac ako 12 hodín, najviac 18 hodín v sume  6,50 €:  

       (6,70  € − 3 % = 6,499 € = 6,50 €), 

 pri pracovnej ceste nad 18 hodín v sume  10,00 €:  

       (10,30 € − 3 % =  9,991  € = 10,00 €).  

 

Upozornenie 

Podľa § 38e ods. 1 ZCN pracovné zmluvy a dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru uzatvorené 

pred 1. marcom 2015, ktoré sú v rozpore s ustanovením § 5 ods. 5  v znení účinnom od 1. marca 2015, strácajú 

v tejto časti platnosť 1. marca 2015. 

 (6) Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v celom 

rozsahu, zamestnávateľ mu stravné neposkytuje. Ak má zamestnanec na pracovnej ceste 

preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne, zamestnávateľ stravné určené podľa 

odsekov 1, 2 alebo 5 kráti  o 25 % za bezplatne poskytnuté raňajky,   o 40 % za bezplatne 

poskytnutý obed a o 35 % za bezplatne poskytnutú večeru z ustanovenej sumy stravného pre 

časové pásmo nad 18 hodín alebo z najvyššej dohodnutej sumy  stravného podľa odseku 5. 

 

Pri sumách stravného podľa opatrenie MPSVR SR č.  309/2016  Z. z. sa stravné, na ktoré má zamestnanec nárok 

v rámci kalendárneho dňa sa  od 1. decembra 2016 kráti v prípade zabezpečenia: 

-  raňajok o 2,575 € (10,30 € x 25 % = 2,575 €), 

-  obeda o 4,120 € (10,30 € x 40 % = 4,120 €) a  

-  večere o 3,605 € (10,30 € x 35 %  = 3,605 €). 

Opatrenie MPSVR SR č. 309/2016 Z. z. o 

sumách stravného 

 (od 1. 12. 2016) 

Suma stravného podľa času trvania tuzemskej 

pracovnej cesty Suma krátenia 

za poskytnuté 

jedlo         5 - 12 h nad 12 - 18 h nad 18 h 

základná 4,50 € 6,70 € 10,30 € 

bezplatne 

poskytnuté  

raňajky 1,93 € 4,13 € 7,73 € 2,575 € 

obed  0,38 € 2,58 € 6,18 € 4,120 € 

večera 0,90 € 3,10 € 6,70 € 3,605 € 

raňajky + obed 0,00 € 0,01 € 3,61 € 6,695 € 

obed + večera 0,00 € 0,00 € 2,58 € 7,725 € 

raňajky + večera 0,00 € 0,52 € 4,12 € 6,180 € 

raňajky + obed + večera 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10,30 € 

 

 Príklad 1  

Zamestnanec sa zúčastnil prostredníctvom firmy ALFA Bratislava, školenia ohľadom ZCN. V organizačných 

pokynoch záväznej prihlášky bol o. i. uvedený aj účastnícky poplatok v sume  46,00 €  na účastníka. Ďalej bolo 

uvedené: „v cene je zahrnuté občerstvenie v hodnote  1,65 €". Zamestnávateľ uhradil plnú sumu t. j.  46,00 €. 

Pracovná cesta trvala viac ako 5 h, t. j. zamestnancovi patrilo stravné v sume  4,50 € (opatrenie MPSVR SR              

č. 309/2016  Z. z. o sumách stravného). Keďže jednou z príloh pri vyúčtovaní pracovnej cesty je aj pozvánka, 

zamestnávateľ má zamestnancovi vyplatiť zvyšných  2,85 € (1,65 € bolo už uhradených v účastníckom poplatku ), 

alebo plnú sumu 4,50 €?  

Za zabezpečené stravovanie sa nepovažuje poskytnutie obvyklého pohostenia z dôvodu, že stravné slúži 

zamestnancovi na zabezpečenie si teplého jedla, ktoré má charakter raňajok, obeda alebo večere.  



Na základe vyššie uvedeného zamestnávateľ nemôže aplikovať ustanovenie § 5 ods. 6 ZCN, t. j. nemôže 

zamestnancovi krátiť stravné, na ktoré má v rámci kalendárneho dňa nárok; zamestnancovi sa poskytne v tomto 

prípade stravné v sume podľa dĺžky trvania pracovnej cesty v rámci kalendárneho dňa (§ 5 ods. 1) bez krátenia, 

t. j. 4,50 €.  

Príklad 2 

Zamestnávateľ zabezpečil zamestnancom na tuzemskej pracovnej ceste plne bezplatné stravovanie a to raňajky, 

obed a večeru a z tohto dôvodu im neposkytol stravné v peňažnom plnení; zamestnanci sa však domáhajú, aby im 

zamestnávateľ v rámci bezplatného stravovania poskytol ešte aj dve vedľajšie jedlá (desiata, olovrant). Čo sa 

rozumie pod pojmom plne bezplatné stravovanie? 

Zamestnávateľ stravné podľa § 5 ods. 1 ZCN neposkytuje zamestnancovi v tom prípade, ak má zamestnanec na 

pracovnej ceste preukázateľne zabezpečené bezplatné stravovanie v plnom rozsahu; uvedené vychádza z 

ustanovenia § 5 ods. 6 citovaného zákona. 

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste slúži zamestnancovi len na náhradu zvýšených výdavkov na stravovanie, 

to znamená, že nepredstavuje náhradu celkových výdavkov zamestnanca na stravovanie na pracovnej ceste, 

vychádzajúc z toho, že zamestnanec sa stravuje, aj keď nie je na pracovnej ceste. Ide teda o náhradu priemerných 

vyšších výdavkov na stravovanie oproti jeho obvyklým výdavkom. 

Na účely ZCN sa za bezplatné zabezpečenie stravovanie v plnom rozsahu rozumie bezplatne zabezpečenie 

troch hlavných jedál, to znamená raňajok, obeda a večere. 

 Príklad 3  

Zamestnávateľ vyslal zamestnanca na trojdňovú pracovnú cestu, pričom prvý deň pracovná cesta trvala 

v časovom pásme 5 až 12 hodín (nárok na stravné  4,50 €), druhý deň v časovom pásme nad 18 hodín (nárok na 

stravné 10,30 €) a tretí deň v časovom pásme nad 12 do 18 hodín (nárok na stravné 6,70 €). Zamestnanec mal 

zabezpečené bezplatné stravovanie:  

1. deň – večera,  

2. deň – raňajky, obed, večera,  

3. deň – raňajky, obed.  

1. deň  

Zamestnanec mal nárok na stravné v sume 4,50 €, ktoré mu zamestnávateľ na základe § 5 ods. 6 ZCN kráti o:  

 35 % za poskytnutú večeru, t. j. o 3,605 € (10,30 € x 35 %); miera krátenia sa vypočíta zo stravného nad 

18 hodín trvania pracovnej cesty, t. j. zo sumy 10,30 €.  

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravné v sume  rozdielu medzi nárokovým stravným a mierou krátenia 

za bezplatne poskytnutú večeru, ktoré v prípade potreby zaokrúhli na najbližší eurocent nahor, t. j. poskytne mu 

stravné v sume  0,90 € (4,50 € - 3,605 = 0,895 € = 0,90). 

2. deň 

Zamestnanec mal nárok na stravné v sume 10,30 €. Vzhľadom na to, že mal zabezpečené bezplatné stravovanie 

v celkom rozsahu, zamestnávateľ mu na základe § 5 ods. 6 ZCN stravné v peňažnom plnení neposkytne. 

3. deň  

Zamestnanec mal nárok na stravné v sume 6,70 €, ktoré mu zamestnávateľ na základe § 5 ods. 6 ZCN  kráti o: 

 25 % za bezplatne zabezpečené raňajky, t. j. o 2,575 € (10,30 x 25 %); miera krátenia sa  vypočíta zo 

stravného nad 18 hodín trvania pracovnej cesty t. j. zo sumy 10,30 €, 

 40 % za bezplatne zabezpečený obed, t. j. 4,120 € (10,30 € x 40 %); miera krátenia sa vypočíta  zo stravného 

nad 18 hodín trvania pracovnej cesty, t. j. zo sumy 10,30 €. 

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravné v sume rozdielu medzi nárokovým stravným a mierou krátenia 

za bezplatne poskytnuté raňajky a obed, ktoré  v prípade potreby zaokrúhli na najbližší eurocent nahor, t. j. 

poskytne mu stravné v sume 0,01 € (6,70 – (2,575 € + 4,120 €) = 6,70 € – 6,695 € =  0,005 € = 0,01 €). 

Príklad 4  

Zamestnanec vykonávajúci kontrolnú činnosť – ide o zamestnanca, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva 

z osobitnej povahy povolania, sa dohodol so zamestnávateľom v pracovnej zmluve na nižších sumách stravného 

o 5 % oproti zákonom ustanovenej sume.  

 Zamestnanec má nárok na stravné v jednotlivých časových pásmach na základe dohody v pracovnej zmluve 

v týchto sumách:  

 pri pracovnej ceste, ktorá trvá 5 až 12 hodín, v sume 4,28  € (4,50 € - 5 % = 4,275 € = 4,28 € ), 

 pri pracovnej ceste, ktorá trvá viac ako 12 hodín, najviac 18 hodín, v sume 6,37 € (6,70 € – 5 % = 6,365 € = 

6,37 € ),  

 pri pracovnej ceste nad 18 hodín v sume  9,79  € (10,30  € - 5 % = 9,785 € = 9,79 €).  



 Zamestnávateľ vyslal zamestnanca na dvojdňovú pracovnú cestu, pričom prvý deň pracovná cesta trvala 

v časovom pásme 5 až 12 hodín (nárok na stravné 4,28  €) a druhý deň trvala  v časovom pásme nad 18 hodín 

(nárok na stravné 9,79 €). Zamestnanec mal čiastočne zabezpečené stravovanie: 

 deň – večeru  

 deň – raňajky, obed.  

1. deň  
Zamestnanec mal nárok na stravné v sume 4,28 €, ktoré mu zamestnávateľ na základe § 5 ods. 6 ZCN kráti o:  

 35 % za poskytnutú večeru, t. j. o 3,427 € (9,79 € x 35 %); miera krátenia sa vypočíta z najvyššej 

dohodnutej sumy stravného (§ 5 ods. 5),  t. j. zo sumy 9,79 €.  

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravné  v sume rozdielu medzi nárokovým stravným a mierou krátenia 

za bezplatne poskytnutú večeru, ktorú zaokrúhli na najbližší eurocent nahor, t. j. poskytne mu stravné v sume 

0,86 € (4,28 € – 3,427 € = 0,7315 € = 0,853 € = 0,86  €). 

2. deň 
Zamestnanec mal nárok na stravné v sume 9,79 €, ktoré mu zamestnávateľ na základe § 5 ods. 6 ZCN kráti o: 

 25 % za bezplatne zabezpečené raňajky, t. j. o 2,447 €  (9,79 € x 25 %); miera krátenia sa vypočíta 

z najvyššej dohodnutej sumy stravného (§ 5 ods. 5), t. j. zo sumy 9,79 €,  

 40 % za bezplatne zabezpečený obed, t. j. o 3,916 € (9,79 € x 40 %); miera krátenia sa vypočíta z najvyššej 

dohodnutej sumy stravného (§ 5 ods. 5), t. j. zo sumy 9,79 €.  

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravné v sume rozdielu medzi nárokovým   stravným a mierou krátenia 

za bezplatne poskytnuté raňajky a obed, ktorú zaokrúhli na najbližší eurocent nahor, t. j. poskytne mu stravné v 

sume  3,43 € (9,79 € - 2,447 € - 3,916 € = 3,427 = 3,43 €). 

 

Príklad 5  

Zamestnávateľ vyslal zamestnanca na pracovnú cestu v trvaní 8 hodín, pričom mal zamestnanec počas 

pracovnej cesty bezplatne zabezpečený obed. 

Zamestnanec má nárok na stravné vo výške   4,50 €, ktoré mu zamestnávateľ na základe § 5 ods. 6 ZCN kráti o: 

 40 % za bezplatne zabezpečený obed, t. j. 4,12 € (10,30 € x 40 %); miera krátenia sa vypočíta zo stravného 

nad 18 hodín trvania pracovnej cesty, t. j. zo sumy 10,30 €.  

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi rozdiel medzi nárokovým stravným a sumou krátenia za bezplatne 

poskytnutý obed , t. j. poskytne mu sumu  0,38 € (4,50 € - 4,12 € = 0,38 €). 

 

(7) Ak má zamestnanec na pracovnej ceste v rámci ubytovacích služieb preukázane poskytnuté 

raňajky,  zamestnávateľ  stravné  podľa odsekov 1, 2 alebo 5 kráti spôsobom ustanoveným v 

odseku 6. 

Príklad  

Zamestnávateľ vyslal zamestnanca na dvojdňovú pracovnú cestu, ktorá trvala každý kalendárny deň nad 18 

hodín, pričom zamestnanec nemal zabezpečené bezplatné stravovanie ani ubytovanie. V doklade o ubytovaní boli 

uvedené raňajky v hodnote  3,35 € a ubytovanie v sume  45 €. 

Zamestnanec má nárok na stravné v sume 10,30 € (opatrenie MPSVR SR č. .../2016 Z. z.), ktoré mu 

zamestnávateľ na základe § 5 ods. 7 ZCN kráti o 

 25 % za poskytnuté raňajky v rámci ubytovacích služieb  o 2,575 €.  

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi rozdiel medzi nárokovým stravným a sumou krátenia za poskytnuté 

raňajky v rámci ubytovacích služieb, t. j. poskytne mu   stravné za kalendárny deň v sume 7,73 € (10,30 € – 25 

% =  10,30  – 2,725 = 7,73). Zamestnávateľ uzná zamestnancovi z dokladu o ubytovaní výdavok za raňajky 

v sume  3,35 € a výdavok za ubytovanie v sume  45 €, t. j. sumu  48,35 €. 

 

(8) Zamestnávateľ stravné nekráti spôsobom ustanoveným v odsekoch 6 a 7, ak  zamestnanec nemohol 

využiť zabezpečené jedlo alebo poskytnuté raňajky z dôvodov, ktoré nezavinil. 

Príklad 

        Zamestnanec mal na  pracovnej ceste zabezpečené raňajky v rámci ubytovacích služieb, pričom sa podávali 

v čase od 6.00 do 10.00 h. Zamestnanec na pracovnej ceste vykonával prácu montéra – kompletizoval linku na 

kompletizovanie pneumatík, pričom niektoré dni musel ešte pred začatím pracovného času zamestnancov (ktorý 

bol od 6.00 do 14.00 h) odskúšať časť linky. Z tohto dôvodu sa tieto dni nemohol zúčastniť raňajok,  vzhľadom 



na to, že vo firme už musel byť o 4.00 h.  Zamestnávateľ pri vyúčtovaní tuzemskej pracovnej cesty zohľadní túto 

skutočnosť a za tieto dni  nebude zamestnancovi krátiť stravné.  

(9) Preukázanie zabezpečeného jedla podľa odseku  6 alebo poskytnutých raňajok  podľa odseku 7  sa 

môže nahradiť  vyhlásením zamestnanca vo vyúčtovaní náhrad.  

(10) Suma stravného určená podľa odsekov 6 a 7 sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor. 

Poznámka 

Podľa § 5 ods. 10 ZCN sa zaokrúhľuje  určená suma stravného (stravné určené podľa  § 5 ods. 6 a 7), t.  j.  

zaokrúhľuje sa určená suma stravného a nie vypočítaná miera krátenia za raňajky, obed a večeru. Určenou 

sumou stravného sa rozumie rozdiel medzi nárokom na stravné pre dané časové pásmo v rámci kalendárneho 

dňa   a vypočítanou mierou krátenia za bezplatne zabezpečené jedlo (raňajky, obed, večera) alebo za poskytnuté 

raňajky bez zaokrúhlenia. Vypočítaná určená suma stravného  sa zaokrúhli na najbližší na eurocent nahor.  

(11) Po dobu prerušenia pracovnej cesty z dôvodu návštevy rodiny zamestnanca [§ 4 ods. 1 písm. e)] 

alebo po dobu  dohodnutého prerušenia pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca (§ 3 

ods. 2), stravné zamestnancovi nepatrí. 

Najčastejšie chyby pri poskytovaní stravného pri tuzemskej pracovnej ceste 

 Stravné sa neposkytuje za celkový čas trvania pracovnej cesty v rámci kalendárneho dňa, ale iba napr. za čas 

výkonu práce, za pracovné dni a pod. 

 Ak zamestnanec vykoná v rámci kalendárneho dňa napr.  tri pracovné cesty,  stravné sa neposkytuje za 

každú pracovnú cestu vykonanú v rámci kalendárneho dňa samostatne,  ale poskytuje sa za celkový čas po 

spočítaní časov trvania týchto troch pracovných ciest. 

 Ak zamestnanec vykoná napr. dvojdňovú pracovnú cestu, stravné sa neposkytuje za každý kalendárny deň 

samostatne,  ale za pracovnú cestu ako celok, t. j.  spočíta sa čas trvania pracovnej cesty pred polnocou a čas 

pracovnej cesty po polnoci. 

 Ustanovenia o výhodnejších podmienkach poskytovania stravného pri  presne určených pracovných cestách 

sa niekedy aplikujú na všetkých zamestnancov a nie iba na  osobitnú skupinu zamestnancov, t. j. na 

zamestnancov, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania. 

 Ustanovenia, ktoré umožňujú dohodnúť so zamestnancom iné podmienky poskytovania stravného alebo 

nižšie sumy stravného sa nesprávne aplikujú v tom, že sa: 

 aplikujú na všetkých zamestnancov  a nie iba na osobitnú skupinu zamestnancov,     t. j. na 

zamestnancov, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, 

 dohodne vyššia miera krátenia ako umožňuje zákon, t. j. viac ako 5 %, 

 za odchylné  podmienky poskytovania stravného považujú také podmienky, ktoré nesúvisia s účelom 

 náhrady stravné, ale súvisia s výkonom práce, napr. či vodič vezie náklad alebo ide prázdny, ako plní 

normy, či má výkon práce, alebo má prestávku a pod.   

 odchylné podmienky alebo nižšie sumy stravného dohodnú v kolektívnej zmluve alebo ich jednostranne 

určí zamestnávateľ vo vnútornom predpise alebo v podmienkach pracovnej cesty, pričom podľa zákona 

o cestovných náhradách uvedené ustanovenie možno aplikovať iba na základe dohody so 

zamestnancom v pracovnej zmluve alebo v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru.   

 Stravné sa kráti aj v prípadoch, ak zamestnanec mal na pracovnej ceste zabezpečené iba občerstvenie /napr. 

na seminári, konferencii a pod.), pričom sa stravné môže krátiť iba v prípade, ak mal zamestnanec na 

pracovnej ceste preukázateľne zabezpečene  bezplatne stravovanie, ktoré ma charakter raňajok, obeda 

a večere. 

 V prípade bezplatne zabezpečeného stravovania alebo v prípade poskytnutých raňajok v rámci ubytovacích 

služieb sa stravné kráti o preukázateľnú sumu za bezplatne poskytnuté jedlo/poskytnuté raňajky a nie iba 

o mieru krátenie ustanovenú ZCN (25 % za raňajky, 40 % za obed a 35 % za večeru). 

 Menovitá hodnota krátenia stravného sa vypočíta z nesprávnej základne, napr. Zo sumy stravného, na ktoré 

má zamestnanec nárok v rámci kalendárneho dňa a nie z jednotnej základne, ktorou je suma stravného pre 

časové pásmo nad 18 hodín, alebo z najvyššej dohodnutej nižšej sumy  stravného medzi zamestnancom 

a zamestnávateľom.    

 Stravné sa kráti aj v prípadoch, ak sa bezplatne zabezpečeného stravovania/raňajok v rámci ubytovacích 

služieb nemohol zúčastniť zamestnanec z dôvodov, ktoré nezavinil (napr. z dôvodu výkonu práce  v čase 

podávania stravovania, alebo  podmienok pracovnej cesty – odlet lietadla a pod.). 

 Zaokrúhľuje sa až výsledná suma stravného a nie stravné za každý kalendárny deň. 



  Zamestnanci  neuvádzajú do vyúčtovania cestovných náhrad informáciu o bezplatne zabezpečenom 

stravovaní/raňajkách v rámci ubytovacích služieb a zamestnávateľ poskytuje stravné v nesprávnej/vyššej 

sume. 

 Stravné počas pracovnej cesty sa poskytuje poskytnutím stravovacej poukážky/gastrolístkov, pričom ZCN 

náhradách  umožňuje stravné poskytnúť iba v peňažnej forme podľa času trvania pracovnej cesty, alebo ak 

má zamestnanec zabezpečené bezplatné stravovanie, tak zákon ustanovuje postup, ako sa má stravné 

v peňažnej forme krátiť, resp. prípad, kedy sa stravné v peňažnej forme neposkytne. 

 Neposudzuje sa  samostatne čas strávený na pracovnej ceste v rámci kalendárneho dňa podľa § 5 ZCN 

a samostatne čas strávený na pracovisku v rámci pracovnej zmeny podľa § 152 Zákonníka práce;  ak sú 

splnené podmienky pre poskytnutie obidvoch plnení, tak sa poskytne iba jedno plnenie, čím dochádza 

k porušeniu tak zákona  o cestovných náhradách, ako aj Zákonníka práce. 

 


