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Zákonník práce

Od str. 7



Bol novelizovaný zákonom 76/2021 zo dňa 4.2.2021 

(vyhlásený 19.2.2021)

Zo zmien vyberáme:

Zákonník práce

§40 (definícia niektorých pojmov) sa dopĺňa o odsek (11), v ktorom sa 

definuje zamestnanec, ktorý sa trvale stará o dieťa (napr. na účel 5 týždňov 

dovolenky). Toto postavenie zamestnancovi vzniká dňom, kedy písomne 

oznámi, že sa trvale stará o dieťa.



Bol novelizovaný zákonom 76/2021 zo dňa 4.2.2021 

(vyhlásený 19.2.2021)

Zo zmien vyberáme:

Zákonník práce

§45 (skúšobná doba) ods.(2) sa upresňuje predlžovanie skúšobnej doby pri 

prekážkach v práci na strane zamestnanca takto:
Ak zamestnanec počas dohodnutej skúšobnej doby neodpracoval pre prekážku v 

práci na jeho strane celú pracovnú zmenu, skúšobná doba sa predlžuje o jeden deň.

Doterajší text bol:
Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.

Táto zmena má vplyv na automatickú opravu dátumu skončenia skúšobnej 

doby v mesačnej závierke.



Bol novelizovaný zákonom 76/2021 zo dňa 4.2.2021 

(vyhlásený 19.2.2021)

Zo zmien vyberáme:

Zákonník práce

§52 Domáca práca a telepráca

Znenie celého textu je definované nanovo a jednotlivé ustanovenia budú 

dôležité pri zvažovaní podmienok v §152 (stravovanie zamestnancov) a tiež 

pri určovaní daňovej uznateľnosti finančného príspevku na stravovanie.



Zákonník práce

§63 sa v odseku (1) (dôvody, kedy môže dať výpoveď zamestnávateľ) dopĺňa nový 

bod f) 
zamestnanec dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok

Toto ustanovenie ale bude platné až od 1.1.2022

Bol novelizovaný zákonom 76/2021 zo dňa 4.2.2021 

(vyhlásený 19.2.2021)

Zo zmien vyberáme:



Zákonník práce

Horúcou novinkou pre rok 2021 je zmena v povinnostiach zamestnávateľa v 

oblasti stravovania zamestnancov.

Pôvodný zámer úplne zrušiť stravné lístky neprešiel ani v predbežných 

návrhoch na zmenu zákona.

Možnosť výberu zo strany zamestnanca (lístky alebo finančný príspevok) 

bola do zákona vložená v roku 2020 (s účinnosťou od 1.3.2021), ale ešte 

pred účinnosťou bol novelizovaná.

§152 Stravovanie zamestnancov



Zákonník práce

(1)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách

stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo

v ich blízkosti; túto povinnosť má aj zamestnávateľ alebo agentúra dočasného

zamestnávania voči dočasne pridelenému zamestnancovi.

Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou

zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom

pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny, a voči zamestnancovi, ktorému

poskytuje účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie (ďalej len „finančný

príspevok na stravovanie“).

Povinnosť zamestnávateľa ustanovená v prvej vete sa nevzťahuje na zamestnancov

pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí.

§152 Stravovanie zamestnancov



Zákonník práce

(2)

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä poskytovaním 

jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu 

pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného 

zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov 

prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie 

sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. 

Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na 

stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac

ako štyri hodiny. 

Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť ďalšie 

stravovanie alebo poskytnúť ďalší finančný príspevok na stravovanie. 

§152 Stravovanie zamestnancov



Zákonník práce

(3)

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa odseku 2 v sume najmenej 55 % ceny

jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri

pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok podľa

prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Okrem toho zamestnávateľ

poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

§152 Stravovanie zamestnancov



Zákonník práce

(4)

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby

alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa

cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky

musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v

trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

§152 Stravovanie zamestnancov



Zákonník práce

Výpočet výšky príspevku zamestnávateľa

Opatrenie MPSVaR 176/2019 z 1.7.2019 o sumách stravného:

5-12 hodín .... 5,10 €

Minimálna hodnota stravného lístka alebo finančného príspevku:

75% z 5,10 = 3,825 € po zaokrúhlení 3,83 €

Minimálny príspevok zamestnávateľa je 55% z ceny jedla alebo lístka

55% z 3,83 = 2,1068 € po zaokrúhlení 2,11 €

Maximálny príspevok daňovo uznateľný výdavok zamestnávateľa

55% z 5,10 = 2,805 € po zaokrúhlení 2,81 €

§152 Stravovanie zamestnancov



Zákonník práce

(5)

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby

alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby

prostredníctvom stravovacích poukážok, je výška poplatku za sprostredkované

stravovacie služby maximálne 3 % z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej

poukážke.

§152 Stravovanie zamestnancov



Zákonník práce

(6)    Povinný finančný príspevok

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie v sume

podľa odseku 8, ak

a)povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú

podmienky výkonu práce na pracovisku,

b)zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2, 

c)zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo

zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov

zabezpečených zamestnávateľom,

d)ide o zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu a

zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení

alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo, ak by stravovanie podľa

odseku 2 bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.

§152 Stravovanie zamestnancov



Zákonník práce

(7) 

Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení

alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, ak nejde o prípady podľa

odseku 6, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením

stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má

oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo

poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Zamestnávateľ určí primeranú

lehotu na výber zo strany zamestnanca a minimálnu dobu, počas ktorej je

zamestnanec viazaný svojím výberom, najviac však 12 mesiacov. Podrobnosti

výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo

poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu môže

zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise.

§152 Stravovanie zamestnancov



Zákonník práce

(7)  ... pokračovanie

Zamestnávateľ na základe výberu zamestnanca

zabezpečuje zamestnancovi stravovanie prostredníctvom právnickej osoby alebo

fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou

stravovacej poukážky alebo

poskytuje zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie v sume podľa odseku 8.

Do uskutočnenia výberu zo strany zamestnanca zamestnávateľ zabezpečuje

zamestnancovi stravovanie prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby,

ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej

poukážky alebo mu poskytuje finančný príspevok na stravovanie v sume podľa

odseku 8.

§152 Stravovanie zamestnancov



Zákonník práce

(8) 

Suma finančného príspevku na stravovanie je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva

na stravovanie iným zamestnancom podľa odseku 3 prvej vety, najmenej však 55 %

minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa odseku 4.

Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa odseku 3,

suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty

stravovacej poukážky podľa odseku 4, najviac však 55 % stravného poskytovaného

pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

Okrem sumy podľa prvej vety alebo druhej vety zamestnávateľ poskytuje

zamestnancovi príspevok podľa osobitného predpisu.

§152 Stravovanie zamestnancov



Zákonník práce

(9)

Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov

a)upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas

dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v

práci,

b)umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu

pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom,

c)rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude

prispievať na stravovanie podľa odseku 3.

§152 Stravovanie zamestnancov



Zákonník práce

§ 252p

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1.marca 2021

Zamestnávateľ, ktorý pred 1.marcom 2021 alebo v období od 1.marca 2021

do 31. decembra 2021 uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích

poukážok s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie

sprostredkovať stravovacie služby, nie je povinný postupovať podľa §152

ods. 7 v znení účinnom od 1.marca 2021 do skončenia účinnosti tejto

zmluvy, najdlhšie však do 31.decembra 2021.

§152 Stravovanie zamestnancov



Zákonník práce

Pred alebo po?

Kedy treba vydať stravné lístky a kedy vyplatiť finančný príspevok?

Zákon to priamo neukladá, zákon o dani z príjmov sa odvoláva iba na §152.

Názor (MPSVaR, FSSR, inšpektorát práce, ..) ale je:
Zamestnávateľ zabezpečuje svoju povinnosť poskytnutím jedla na každej zmene ... Ak

teda zamestnanec nemá k dispozícii lístok vtedy, kedy by mu malo byť poskytnuté

jedlo, tak nie je splnená podmienka z §152 a nemožno využiť oslobodenie od dane (§5

ods (7) písm. b).

Takže asi lístky treba poskytnúť vopred, nakoľko ide o zabezpečenie stravovania.

V prípade finančného príspevku nejde o zabezpečenie stravovania ale o poskytnutie

príspevku, kde väzba na zabezpečenie jedla na pracovisku nemá opodstatnenie. Preto

môže byť finančný príspevok vyplatený „aj pozadu“ (samostatným prevodom, výplatou

alebo zahrnutím do pásky).

Názor FSSR vyjadrený v metodickom pokyne z 23.4.2021 je však rovnaký, ako v

prípade stravných lístkov.

§152 Stravovanie zamestnancov



Zákonník práce

Pred alebo po?

S touto otázkou súvisí aj úprava §5 ods. (7) písm. b) zákona o dani z prímov účinná od

1.3.2021:
V § 5 ods. 7písm.b) sa vypúšťajú slová „ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od 

špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania 

zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom,“.

Konsolidované znenie tohto odseku teda je:
(7) Okrem príjmov oslobodených od dane podľa §9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako 

b) hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo

v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a finančný príspevok na

stravovanie poskytovaný podľa osobitného predpisu,17a) suma príspevku na rekreáciu poskytnutého

zamestnávateľom zamestnancovi podľa osobitného predpisu17b) a suma príspevku na športovú

činnosť dieťaťa poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa osobitného predpisu,17c)

§152 Stravovanie zamestnancov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20210101#poznamky.poznamka-17a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20210101#poznamky.poznamka-17b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20210101#poznamky.poznamka-17c


Zákonník práce
§152 Stravovanie zamestnancov – rôzne scenáre - lístky

Koniec 
mesiaca

Koniec 
mesiaca

Koniec 
mesiaca

Výplatný 
termín

TN=teoretický 

nárok

SK=krátenie podľa 

skutočnosti

Výsledný nárok



Zákonník práce
§152 Stravovanie zamestnancov – rôzne scenáre - lístky

Postup
• Pri nástupe a na začiatku roka dať „zálohovo“ dostatok lístkov až po najbližší

výplatný termín (budú vystupovať ako zúčtovateľná záloha)

• Počas roka v rámci výpočtu miezd dať toľko lístkov, koľko prislúcha aktuálnemu

mesiacu po odpočítaní krátenia z neprítomností minulého mesiaca (za ten mesiac sa

počítajú mzdy)

• Na konci roka a pri ukončení pracovného vzťahu je povinnosť vrátiť všetky

zálohovo poskytnuté „staré lístky“.

• Pri nevrátení zálohovo poskytnutých lístkov je dobre mať dohodu o zrazení plnej

hodnoty nevrátených lístkov vrátane príslušnej provízie, inak by sa stali predmetom

dane na strane zamestnanca a boli by pripočítateľnou položkou zamestnávateľa.

• Alternatíva:

• Na konci roka nevracať zálohovo poskytnuté staré lístky

• Na začiatku roka neposkytovať zálohovo nové lístky

• Pri ukončení pracovného vzťahu by bola povinnosť vrátiť počet kusov zálohovo

poskytnutých lístkov. V akej nominálnej hodnote – to by bola vec interného

rozhodnutia zamestnávateľa. Prípadne je možné vrátiť / zraziť finančnú hodnotu

zálohovo poskytnutých stravných lístkov.



Zákonník práce
§152 Stravovanie zamestnancov – rôzne scenáre – finančný príspevok

Postup
• Pri nástupe a na začiatku roka dať „zálohovo“ finančný príspevok až po najbližší

výplatný termín (bude vystupovať ako zúčtovateľná záloha)

• Počas roka v rámci výpočtu miezd priznať FP za toľko dní, koľko prislúcha

aktuálnemu mesiacu po odpočítaní krátenia z neprítomností minulého mesiaca (za

ten mesiac sa počítajú mzdy). Vyplatiť sa môže samostatným prevodom alebo spolu

so mzdou.

• Na konci roka a / alebo pri ukončení pracovného vzťahu sa zálohovo poskytnutý

finančný príspevok zrazí.

• Alternatíva:

• Finančný príspevok vo výške nároku vyplatiť vo výplatnom termíne samostatne

alebo spolu so mzdou




