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Stravovanie zamestnancov 

 

Z pohľadu  Zákonníka práce 

Povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečení stravovania zamestnancov stanovuje §152 Zákonníka práce (ďalej 
len ZP). Pri plnení týchto povinností má zamestnávateľ možnosť zabezpečiť stravovanie zamestnancom: 

 Poskytnutím teplého jedla vo vlastnom stravovacom zariadení, alebo v stravovacom zariadení iného 
zamestnávateľa. 

 Prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie 
služby (formou stravovacích poukážok, tzv. gastrolístkov). 

 Poskytnútím finančného príspevku na stravovanie. 

Pri poskytovaní finančného príspevku na stravovanie musí zamestnávateľ zohľadniť ďalšiu podmienku: 

 Podľa §132 sa ustanovenie §130 vzťahuje rovnako na všetky zložky príjmu zamestnanca poskytované 
zamestnávateľom, ak ide o ich splatnosť, výplatu a vykonávanie zrážok. To znamená, že na výplatnej 
páske musí byť osobitne uvedená suma finančného príspevku na stravovanie.  

 

Z pohľadu  Zákona o dani z príjmov 

Zákon o dani z príjmov (ďalej len  ZDP) rozlišuje či zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi stravovanie v 
nepeňažnej forme (hodnota stravy, stravného lístka) alebo v peňažnej forme (finančný príspevok na stravovanie). 
V súlade s §5 ods.7 písm. b) v znení účinnom od 01.03.2021 je od dane z príjmov oslobodená: 
 

 Hodnota stravy poskytovaná zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci 
stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov. 

 Finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa osobitného predpisu (§152 ZP). 
 
Zároveň podľa metodického pokynu Finančnej správy SR zo dňa 20. apríla 2021 by mali  byť stravovacie poukážky 
ako aj finančný príspevok na stravovanie poskytované vopred. Inak nebude uznané ich oslobodenie od dane.  

Od 1.januára 2022 bude podľa novelizovaného znenia §5 ods.7 písm. b) na strane zamestnanca jednotným 
spôsobom oslobodený od dane z príjmov: 

 Príspevok zamestnávateľa na jedlo. 

 Príspevok zamestnávateľa na gastrolístok. 

 Finančný príspevok na stravovanie. 

A to najviac vo výške 55% sumy stravného, ktoré sa poskytuje pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa 
osobitného predpisu (Zákona o cestovných náhradách). 
 
 

Z pohľadu mzdovej evidencie 

Z pohľadu mzdovej evidencie je najproblematickejšie dodržanie pravidla vyplácania finančného príspevku na 
stravovanie vopred. Aby bolo zabezpečené oslobodenie finančného príspevku od dane z príjmu, príspevok by mal 
byť vyplatený vopred formou zálohy a po uplynutí mesiaca vyúčtovaný podľa skutočnosti. Túto požiadavku je 
možné splniť nasledovne: 

 Vyplatením preddavku finančného príspevku na nasledujúci mesiac a vyúčtovania príspevku za predchádzajúci 
mesiac súčasne v jednom termíne - výplatnom termíne. 

Príklad1 

Dňa 15.februára vo výplate mzdy za mesiac január zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi samostatnou mzdovou 
zložkou finančný príspevok na stravovanie za mesiac marec  vo výške 60.- Eur (20dní x 3.- Eur). Finančný 
príspevok 3.- Eur pozostáva zo sumy 2.50 z prostriedkov zamestnávateľa a 0.50 Eur zo sociálneho fondu. Zároveň 
vyúčtuje samostatnou mzdovou zložkou zrážku finančného príspevku za tri neodpracované dni v mesiaci január vo 
výške minus 9.- Eur (3dni x 3.- Eur). Zamestnancovi bude vyplatená suma finančného príspevku v celkovej výške 
60 - 9 = 51 Eur v spoločnom výplatnom termíne.  
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 Vyplatením preddavku finančného príspevku za aktuálny mesiac v samostatnom termíne a vyúčtovania 

príspevku za aktuálny mesiac vo výplatnom termíne. 

Príklad2 

Dňa 01.januára výplatí zamestnávateľ zamestnancovi na mesiac január finančný príspevok na 
stravovanie samostatnou mzdovou zložkou vo výške 60.- Eur (20dní x 3.- Eur). Finančný príspevok 3.- Eur 
pozostáva zo sumy 2.50 z prostriedkov zamestnávateľa a 0.50 Eur zo sociálneho fondu. Vo výplatnom termíne za 
mesiac január zamestnávateľ vyúčtuje samostatnou mzdovou zložkou zrážku finančného príspevku za tri 
neodpracované dni v mesiaci január vo výške minus 9.- Eur (3dni x 3.- Eur). Zamestnancovi bola za mesiac január 
vyplatená suma finančného príspevku v celkovej výške 60 - 9 = 51 Eu.  

Aby bolo možné splneniť uvedené požiadavky, boli do programu pre spracovanie miezd doplnené nasledovné 
voľby: 

 

1. Pre vyplácanie finančného príspevku na stravovanie doplnené ďalšie mzdové zložky: 

Trvalá mzdová zložka kód 097, finančný príspevok na stravovanie preddavok. Údaj „Sadzba“ obsahuje 
celkovú sumu príspevku na stravovanie za 1 deň (prostriedky zamestnávateľa + príspevok zo sociálneho 
fondu). Mzdová zložka má nastavený nápočet pre daň a odvody a hrubý príjem (viď. vzorový číselník 
mzdových zložiek). Doplňuje sa do trvalých mzdový zložiek. 

Mesačné mzdová zložka kód 098, finančný príspevok na stravovanie vyrovnanie. Do údaja „Sadzba“ sa 
doplňuje celkova suma príspevku na stravovanie za 1 deň (prostriedky zamestnávateľa + príspevok zo 
sociálneho fondu). Mzdová zložka má nastavený nápočet pre daň a odvody a hrubý príjem (viď. vzorový 
číselník mzdových zložiek). Doplňuje sa mesačné podľa potreby na vyrovnanie zálohy na príspevok. 

Poznámka: 
Ak počas roka 2021 zamestnávateľ vyplácal finančný príspevok na stravovanie pomocou iných mzdových 
zložiek a použitý spôsob vyplácania príspevku splňuje zákonné požiadavky, je prechod na aktualizované 
mzdové zložky na rozhodnutí zamestnávateľa.  

 

2. Do číselníka pre nastavenie parametrov dane zo závislej činnosti boli pridané položky pre sledovanie 
vyplácaného finančného príspevku na stravovanie oslobodeného od dane: 

Suma 55% hodnoty stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín (pre rok 2022 2.81 Eur). 

Príspevok na stravovanie poskytovaný zo sociálneho fondu. 

Nastavenie režimu vyplácania finančného príspevku na stravovanie (formou preddavku v samostatnom 
termíne, vyúčtovanie prebehne vo výplatnom termíne, alebo preddavok aj vyúčtovanie v jednom termíne). 
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3. Do tlačových zostáv prístupných vo výpočte miezd boli doplnené voľby: 

A.Výplatná listina – 3.Finančný príspevok preddavok. Voľba v sebe obsahuje tlačovú zostavu zálohovej 
listiny pre výplatu preddavku na finančný príspevok na stravovanie. Do zostavy sú zaradení zamestnanci, 
ktorým bola do trvalých mzdových zložiek doplnená MZ kód 097, finančný príspevok na stravovanie 
preddavok. Zároveň umožňuje vytvorenie prevodného príkazu (ak je príspevok uhrádzaný na účet). 

 

Do počtu dní na výplatu príspevku pogram doplňuje počet pracovných dní za dané obdobie. 

UPOZORNENIE! 
Ak sa použije iný počet dní pre výplatu zálohy na príspevok, je potrebné tento údaj upraviť aj pri výpočte 
miezd. Umožňuje to voľba Parametre - Základné nastavenie - Výpočet - Ponúknuť úpravu počtu dní pre nárok 

na finančný príspevok. 

C.Vyúčtovanie miezd – 5.Finančný príspevok na stravovanie. Tlačová zostava obsahuje vyúčtovanie 
finančného príspevku podľa zamestnancov, MZ kód 097, finančný príspevok na stravovanie preddavok a 
MZ kód 098, finančný príspevok na stravovanie vyrovnanie. 

 

 

4. Do voľby Parametre - Základné nastavenie – Výpočet  bola doplnená možnosť ponúknuť pri výpočte miezd úpravu 

počtu dní pre nárok na finančný príspevok.  

Pri výpočte miezd program prepočítava trvalú mzdovú zložku kód 097 (finančný príspevok na stravovanie 
preddavok) na počet pracovných dní v mesiaci. Ak sa preddavok vypláca v samostatnom termíne, a bol 
zmenený počet dní pre výplatu príspevku, je potrebné počet dní upraviť aj pri výpočte miezd! 
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Príprava a prepočet miezd 

Ak sa zamestnávateľ rozhodne vyplácať pre zamestnanca finančný príspevok na stravovanie formou 
preddavku, doplní sa do trvalých mzdových zložiek zamestnanca mzdová zložka kód 097, finančný príspevok na 
stravovanie preddavok. Do údaja „Sadzba“ sa doplní suma príspevku na 1 deň. Pri výpočte miezd, alebo pri 
vytvorení tlačovej zostavy pre vyplatenie zálohy na finančný príspevok, program prepočíta príspevok na počet 
pracovných dní v mesiaci. V základných parametroch programu pre výpočet je možné nastaviť voľbu pre zmenu 
počtu dní na ktoré sa má príspevok prepočítavať. 

Ak zamestnanec počas niektorých dní nesplnil nárok na výplatu finančného príspevku, na konci mesiaca sa pri 
vyúčtovaní miezd doplní mzdová zložka kód 098, finančný príspevok na stravovanie vyrovnanie. Do údaja 
„PDni” sa doplní počet dní o ktoré sa vyrovnáva finančný príspevok poskytnutý formou preddavku. Do údaja 
„Sadzba“ sa doplní suma príspevku na 1 deň. Ak sa má príspevok znížiť doplní sa suma mínusom. Ak sa má 
príspevok zvýšiť doplní sa suma plusom. 

Ak zamestnávateľ určí sumu finančného príspevku na stravovanie za 1 deň vyššiu ako je maximálna suma 
príspevku oslobodená od dane a odvodov (súčet 55% hodnoty stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5–12 hodín a 
príspevku na stravovanie poskytnutého zo sociálneho fondu), program tento rozdiel pripočíta k jednotlivým 
vymeriavacím základom pre výpočet dane a odvodov. 


