Zamestnávatelia pozor! Nové sumy
stravného účinné od 1. septembra
2022

16.08.2022
Novým opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 281/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1.9.2022
menia sumy stravného a to nasledovne:
Sumy stravného

Časové pásmo

6,40 EUR

5 - 12 hodín

(do 31.8.2022 - 6,00 EUR)
9,60 EUR

12 - 18 hodín

(do 31.08.2022 - 9,00 EUR)
14,50 EUR

nad 18 hodín

(do 31.08.2022 - 13,70 EUR)

Minimálna hodnota stravovacej poukážky sa tak mení zo sumy 4,50 EUR (do 31.08.2022) na sumu 4,80 EUR
(najmenej 75% stravného pri pracovnej ceste 5-12 hodín). Príspevok zamestnávateľa je najviac 3,52 EUR
(najmenej 55% ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného pri pracovnej ceste 5-12 hodín).

Keďže minimálny príspevok zamestnávateľa je 55 % ceny jedla (pričom cenou jedla sa rozumie hodnota
stravovacej poukážky), ak zamestnávateľ poskytuje stravné poukážky alebo finančný príspevok na
stravovanie, od 1. septembra 2022 je minimálna výška príspevku 2,64 €.
Stravovacie poukážky aj finančný príspevok na stravovanie je potrebné v zmysle zákona poskytovať vopred,
aby ich mali zamestnanci v novej výške k dispozícii už prvý pracovný deň.
Zamestnanec si od 01.03.2021 môže vybrať medzi stravovacími poukážkami (tzv. gastrolístkami) a finančným
príspevkom na stravovanie. Táto možnosť výberu sa však týka iba tých zamestnancov, ktorých
zamestnávatelia nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom
zariadení iného zamestnávateľa, ak nejde o prípady podľa §152 ods. 6 Zákonníka práce. Zamestnávateľ
je v takomto prípade povinný umožniť zamestnancom výber medzi stravovacími poukážkami alebo poskytnutím
finančného príspevku na stravovanie. Zamestnanec je potom svojim výberom viazaný počas 12 mesiacov
odo dňa, ku ktorému sa výber viaže.
V prípade, že zamestnávateľ poskytuje zamestnancom stravovacie poukážky je povinný s účinnosťou od
01.01.2023 poskytovať stravovacie poukážky v elektronickej forme; to neplatí, ak použitie stravovacej
poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie
je možné.

Mgr. Martina Poliačiková
Advokát

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Informácie podľa zákona č. 136/2010 Z. z.
Spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva.

Sídlo:
Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Tel. číslo: +421 (0)2/32 33 34 44
Fax. číslo: +421 (0)2/32 33 34 43
Email: office-ba@r-p.sk
IČ DPH: SK2022827620

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 58431/B, IČO: 36 863 360.
Zapísaná do zoznamu Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „SAK”) dňa 04. júna 2009.
Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva (advokátskych služieb) v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o
advokácii v znení neskorších predpisov vzniklo na základe zápisu spoločnosti do príslušného zoznamu vedeného SAK so sídlom Kolárska
4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika.
Spoločnosť poskytuje advokátske služby v súlade s ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z.z. v platnom znení a v súlade s príslušnými
predpismi SAK na základe zmlúv s klientmi, ktoré sa spravujú slovenským právom. V prípade poskytovania služby pre zahraničné osoby je
príslušným súdom slovenský súd príslušný podľa miesta sídla spoločnosti v súlade so slovenskými právnymi predpismi.
Zodpovednosť za škodu spôsobenú spoločnosťou pri poskytovaní právnych služieb je upravená zákonom č. 586/2003 Z.z.
Zodpovednosť spoločnosti za škodu je poistená poisťovateľom Starr Europe Insurance Limited, sídlo poisťovateľa: Dragonara Business
Centre, 5th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3141, Maltská republika, registračné číslo: C 85380, konajúca v Slovenskej republike
prostredníctvom organizačnej zložky STARR EUROPE INSURANCE LIMITED, pobočka poisťovne z iného členského štátu. Organizačná
zložka je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 6332/B, s registrovaným sídlom na adrese:
Panenská 5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika. Poistená činnosť: poskytovanie právnych a odborných služieb, č.z.: 7707024612. Limit
poistného plnenia: 15 000 000 EUR na jednu a spolu na všetky poistné udalosti počas doby trvania.
Spoločnosť poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb v súlade s
vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z. v platnom znení.
Sťažnosti alebo reklamácie služieb spoločnosti možno uplatniť v mieste sídla spoločnosti.
Ďalšie informácie o spoločnosti možno získať v mieste jej sídla.
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