
ZÁKLADNÁ ŠKOLA A MATERSKOU ŠKOLOU, 

ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA 

 

 

Dodatok č. 2 

 

k Smernici č. 01/01/2014 

 

Cestovné náhrady pri tuzemských a zahraničných 

pracovných cestách 

 

Na základe opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

č. 309/2016 zo dňa 24. novembra 2016 sa s účinnosťou od 1. 12.  2016 mení znenie bodu 

3.2.1. Stravné nasledovne: 

 

3.2.1. Stravné 
 

 Suma stravného je ustanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty v kalen- 

 dárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na časové pásma. Podľa 

 zákona sú sumy stravného pre časové pásma v súčasnosti nasledovné (Opatrenie 

 MPSVaR SR č. 309/2016): 

 

 a)     4,50 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín 

 b)     6,70 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín 

 c)   10,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín. 

 

 Sumu stravného pre časové pásma ustanovuje opatrenie, ktoré vydáva Ministerstvo 

 práce, sociálnych vecí a rodiny SR a uverejnené bude v Zbierka zákona. Smernica 

 bude doplnená o upravené sumy stravného vo forme dodatku. Zmenené sumy náhrad 

 patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po 

 kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené. 

 

 Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravo-

 vanie v celom rozsahu, zamestnávateľ mu stravné neposkytuje (t. j. sprevádzanie 

 žiakov). Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatne 

 stravovanie čiastočne,  zamestnávateľ stravné pomerne kráti, a to 

 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.   



 Miera krátenie stravného vyjadrená v menovitej hodnote sa zaokrúhli na najbližší 

 eurocent nahor. 

 

 Zamestnávateľ stravné nekráti uvedeným spôsobom, ak zamestnanec nemohol využiť 

 zabezpečené jedlo alebo poskytnuté raňajky z dôvodov, ktoré nezavinil. 

 

 Preukázanie zabezpečeného jedla alebo poskytnutých raňajok sa môže nahradiť 

 vyhlásením zamestnanca vo vyúčtovaní náhrad. 

 

 Po dobu prerušenie pracovnej cesty z dôvodu návštevy rodiny zamestnanca alebo 

 po dobu dohodnutého prerušenia pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca, 

 stravné zamestnancovi nepatrí. 

 

 

 

Trnava 30. 11. 2016 

 

 

 

 

      Mgr. Jozef Jankovič 

      riaditeľ školy 


