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Po zvolení formy stravovania (stravovací poukaz, respektíve finančný príspevok) si 

zamestnanec nemôže zmeniť formu stravovania najbližších 12 mesiacov bez súhlasu 

zamestnávateľa.

Od 1.3.2021 vchádza do účinnosti novela Zákonníka práce. Od tohto termínu môžu 

zamestnanci žiadať svojho zamestnávateľa o poskytnutie finančného príspevku na 

stravovanie.

Zamestnanci zamestnávateľa, ktorý poskytuje stravovanie vo vlastnom stravovacom 

zariadení (kantína) alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa (catering 

alebo donáška ku zamestnávateľovi), nie sú oprávnení žiadať o poskytnutie 

finančného príspevku na stravovanie.

Ak má zamestnávateľ uzatvorenú zmluvu so sprostredkovateľom stravovania 

(emitenta stravovacích poukazov), môže umožniť zamestnancom rozhodnúť sa pre 

finančný príspevok na stravovanie až od 1.1.2022. V tomto prípade nie je potrebné 

mať uzatvorenú zmluvu s emitentom poukazov na dobu určitú.

Odporúčame klientom odkomunikovať zamestnancom výhody ponechania si 

stravovacieho poukazu v prípade, keď zamestnávateľ prispieva okrem zákonného 

príspevku a príspevku zo sociálneho fondu aj dobrovoľným príspevkom. V praxi sa 

stretávame s tým,  že  takýto dobrovoľný príspevok prispievaný na stravovaciu 

poukážku, je na strane zamestnanca oslobodený od daní a odvodov. Ak by si však 

zamestnanec zvolil finančný príspevok na stravovanie, je pravdepodobné, že tento 

dobrovoľný príspevok od zamestnávateľa nedostane, pretože tento musí 

zamestnávateľ zdaniť a zaplatí z neho odvody do Sociálnej aj zdravotnej poisťovne. 

Z tohto titulu by zamestnanec dostal príspevok po znížení o dane a odvody, a tento 

postup by bol nevýhodný pre obe strany.

Novela Zákonníka práce čas, resp. spôsob poskytovania stravovania neupravila, 

preto ostáva v platnosti nutnosť poskytnúť príspevok pred začatím mesiaca, na 

ktorý je príspevok vyplácaný. Pokiaľ chce zamestnávateľ vyplácať príspevok

spolu so mzdou, príspevok na apríl bude musieť byť naviazaný na
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februárovú výplatu, ktorá bude vyplatená v priebehu marca. Takto sa dodrží zákon 

a príspevok bude mať zamestnanec k dispozícii prvého apríla.

Odporúčame tiež upraviť interné smernice tak, aby reflektovali upravené znenie 

zákonníka práce platné od 1.3.2021.

Zamestnávateľ nie je povinný vyzvať zamestnancov, či chcú finančný príspevok 

alebo stravovací poukaz. Zamestnanec má mať vedomosť o svojich právach. Avšak 

zamestnávateľ by mal sprístupniť vhodnou formou svoj interný predpis a postup pri 

výbere stravovania, resp. finančného príspevku zamestnancom. V prípade, keď 

zamestnanec voľbu nevykoná, odporúčame zamestnávateľovi pokračovať v doteraz 

uplatňovanom spôsobe zabezpečovania stravovania.

Rozdielnym zdaňovaním dobrovoľného príspevku na stravovaciu poukážku 

a finančný príspevok sa momentálne zaoberá aj Finančné riaditeľstvo SR, keďže 

výklad zákon nie je vôbec jednoznačný. O výsledku Vás budeme informovať. 
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O SPOLOČNOSTIACH  MANDAT

MANDAT CONSULTING, k.s. a MANDAT AUDIT, s.r.o. boli založené v roku 2004 ako 

daňovoporadenská a audítorská spoločnosť. Počas celej doby našej existencie 

poskytujeme služby v oblasti daní, účtovníctva a auditu menším, stredným aj 

nadnárodným spoločnostiam podnikajúcim na území Slovenskej republiky. 

Dlhoročná spolupráca so zahraničnými poradenskými spoločnosťami spojená 

s kompetenciou slovenských daňových poradcov a audítorov umožňuje poskytovať 

poradenstvo pre klientov pochádzajúcich z radov zahraničných investorov.

V oblasti nami ponúkaných služieb, daňového poradenstva a auditu, pracuje 

v súčasnosti 57 kvalifikovaných pracovníkov.

Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy. 

MANDAT CONSULTING, k.s. nepreberá zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré si 

čitateľ urobí na základe tohto vydania.

Ak by ste chceli pridať meno inej osoby z vašej spoločnosti do zoznamu 

prijímateľov NEWSLETTRA, prosím kontaktujte nás na e-mail adrese: 

news@mandat.sk

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte. 


