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Národná rada Slovenskej republiky dňa 04.02.2021 schválila zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
(ďalej len „zákon č. 76/2021 Z. z.“). Zákonom č. 76/2021 Z. z. sa v článku V s účinnosťou od 01.03.2021 mení 
ustanovenie § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZDP“). 
 
V súlade s § 5 ods. 7 písm. b) ZDP účinným od 01.03.2021, okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ZDP 
sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako 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.1 
 
Finančným príspevkom na stravovanie poskytovaným podľa osobitného predpisu sa rozumie účelovo viazaný 
príspevok na stravovanie podľa ustanovenia § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). 
 
V súlade so znením § 5 ods. 7 písm. b) ZDP účinným do 28.02.2021, príjmom oslobodeným od dane je príjem 
poskytnutý ako finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa § 152 Zákonníka práce, ak zamestnanec 
na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára preukáže, že zo zdravotných dôvodov nemôže využiť 
žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom. 
 
S účinnosťou od 01.03.2021 oslobodenie finančného príspevku na stravovanie poskytnutého v súlade s § 152 
Zákonníka práce nie je podmienené povinnosťou zamestnanca preukázať lekárskym potvrdením 
od špecializovaného lekára, že zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania 
zabezpečeného zamestnávateľom. Finančný príspevok na stravovanie poskytnutý podľa § 152 Zákonníka práce 
je v zmysle § 5 ods. 7 písm. b) ZDP oslobodený od dane z príjmov v plnej výške. 
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1 § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 


