
Stravné od 1.1.2023 
 

Prehľad súm stravného pri tuzemských pracovných cestách 
podľa § 5 ods.2 zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných 

náhradách 

       

Maximálny daňovo 
uznateľný 
príspevok 

zamestnávateľa 
(55% zo sumy 
stravného  pre 
pásmo 5-12) 

Minimálny 
príspevok 

zamestnávateľa 
na 

gastrolístok(55% 
z ceny 

gastrolístka) 

Minimálna  hodnota 
gastrolístka (75% zo 

sumy  stravného 
pre pásmo 5-12) 

 

Opatrenie 

Sumy Stravné v eur  

patria od: 

Časové pásma (v hodinách)  

5 až 12 nad 12 
až 18 nad 18  

č.176/2019 Z.z. 01.07.2019 5,10  7,60  11,60  2,81  2,11  3,83   

č.116/2022/Z.z 01.05.2022 6,00 9,00 13,70 3,30 2,48 4,50  

č.281/2022 Z.z. 01.09.2022 6,40 9,60 14,50 3,52 2,64 4,80  

432/2022 1.1.2023 6,80 10,10 15,30 3,74 2,81 5,10  

 
  
       
 

Od 1.1.2023    sa zvyšuje: 

a) maximálna  hranica  príspevku  zamestnávateľa na stravovanie z doterajších 3,52 eur na 3,74eur 
na jedno hlavné jedlo,  (§ 152 ods. 3 Zákonníka práce – zamestnávateľ prispieva na stravovanie 
v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do 55 % sumy stravného 
poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín). 

       

b) minimálna hodnotu stravovacej poukážky ( gastrolístka) z doterajších 4,80 eur na 5,10 eur, za 
ktorú si má zamestnanec zakúpiť jedno hlavné jedlo,  (§ 152 ods. 4 Zákonníka práce – hodnota 
stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej 
ceste v trvaní 5 až 12 hodín).  

 

c) minimálny príspevok na stravovaciu poukážku -  ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie 
prostredníctvom gastrolístkov, musí poskytovať zamestnancovi stravovaciu poukážku v hodnote 
minimálne 5,10 eur, pričom prispieva  sumou minimálne  2,81 eur (55 % zo sumy 5,10 
eur), maximálna suma príspevku môže byť  3,742 eur  (55 % zo sumy stravného 6,80eur).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Suma náhrad za použitie vlastného motorového vozidla na pracovnej ceste  
 

Prehľad súm základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel   

pri pracovných cestách  

Opatrenie 

Sumy 

a)jednostopové vozidlá b)osobné cestné motorové 
vozidlá 

 

patria od: 

 

  

č.632/2008 Z.z. 0.01.2009 0,050  0,183    

č.143/2019 Z.z. 01.06.2019 0,053  0,193    

č.117/2022 Z.z. 01.05.2022 0,059 0,213   

č.282/2022 Z.z. 01.09.2022 0,063 0,227   

 

 

 

 

 

 

 


