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Spôsob úhrady finančného príspevku na stravovanie za mesiac január 2023 pre 

organizácie pristupujúce do Centrálneho ekonomického systému od 2.1.2023 

 

 

 

V súlade s prechodom do produktívnej prevádzky Centrálneho ekonomického systému 

(CES), sa bude výpočet finančného príspevku na stravovanie v súlade s § 152 zákona č. 

311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov za mesiac január 2023, realizovať 

ešte v súčasných ekonomických systémoch. V CES sa bude prvýkrát realizovať výpočet 

a úhrada finančného príspevku na stravovanie až za mesiac február 2023. 

Zo strany organizácií pristupujúcich do CES od 2.1.2023, je preto potrebné finančný 

príspevok na stravovanie vypočítať, spracovať a následne realizovať aj úhradu preddavku 

finančného príspevku na stravovanie ešte zo súčasného ekonomického systému. Migrácií 

bude podliehať pohľadávka voči zamestnancovi z poskytnutého finančného príspevku na 

stravovanie 335* - Pohľadávka voči zamestnancom, ktorá bude vysporiadaná v rámci 

spracovania miezd za január 2023 v CES. 

Z dôvodu povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom finančný príspevok na 

stravovanie tak, aby mohol zamestnanec finančný príspevok na stravovanie využiť už v prvý 

pracovný deň príslušného mesiaca, v tomto prípade 2.1.2023 a pre uplatnenie postupu v súlade 

s § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov, kedy je finančný príspevok na stravovanie oslobodený od dane z príjmov v prípade, 

ak je poskytnutý vopred v súlade s § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov, odporúčame organizáciám pristupujúcich do CES od 2.1.2023, 

vzhľadom na prechod zo súčasného ekonomického systému do CES, aby bol preddavok na 

finančný príspevok na stravovanie zamestnancom uhradený 30.12.2022. 

 

V prípade, ak by zamestnávateľ uhradil zamestnancom príspevok na stravovanie 

oneskorene, uhradený príspevok sa stáva pre dni, za ktoré bol vyplatený oneskorene, 

zdaniteľným príjmom zamestnanca a je možné ho považovať za daňový výdavok 

zamestnávateľa v súlade s § 19 ods. 1, ods. 2 písm. c) bod 5 zákona č. 595/2003 Z. z. Zákon o 

dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

 

Komplexný proces výpočtu, spracovania a úhrady preddavku finančného 

príspevku na stravovanie za mesiac január 2023, prebehne v organizáciách 

pristupujúcich do CES od 2.1.2023 na súčasnom ekonomickom systéme ešte v tomto 

kalendárnom roku do 30.12.2022 (vrátane). Prvý výpočet a spracovanie finančného 

príspevku prebehne v CES až v prípade finančného príspevku na stravovanie za mesiac 

február 2023. 


