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Vypočujte si odpovede na najčastejšie otázky, ktoré položili naši zákazníci na zákazníckej linke. Tentoraz
sú na tému legislatívnych noviniek od 1. 3. 2021 týkajúce sa stravovania zamestnancov. Konkrétne si
vypočujete odpovede na otázky:

Ako je to s nárokom na stravné počas nadčasu?
Aké sú novinky v legislatíve, ktorá upravuje stravovanie zamestnancov?

Čo v prípade práce na dohodu študentov alebo dôchodcov?

Aké sú podmienky, aby vznikol zamestnancovi nárok na stravovanie?

Aké sú zmeny od 1. marca 2021?
Ako majú zamestnávatelia realizovať teraz poskytovanie finančného príspevku?

Aká je výška finančného príspevku na stravovanie, je to rovnaké ako cena gastrolístka? 

Ako je to so zdanením finančného príspevku na stravovanie, kedy je to príjem oslobodený od dane?

 

Pre spustenie podcastu kliknite tu:
 

We're sorry but Podbean Player doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to
continue.

 

Okrem tohto pocastu môžete odteraz na stránke Mzdového centra nájsť všetky podcasty v časti
Mzdová TV:
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https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/jana-repacova
https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/_redakcia
https://www.pp.sk/podcast/


 

 

 

Poznámky pod čiarou: 
Autor: Jana Repáčová

Súvisiace príklady z praxe
Bezodplatne poskytnutá strava zamestnancom a DPH
Dodanie stravy v obaloch

Súvisiace odborné články
XII. Sumy stravného v roku 2021
Novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z. z.
Novela Zákonníka práce účinná od 1. 3. 2021
Úprava možností zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom
I. Výkon ľahkej práce [§ 11 ods. 4 písm. d) ZP]
II. Definícia zamestnanca trvale starajúceho sa o dieťa (§ 40 ods. 11 ZP)
III. Predĺženie skúšobnej doby zo zákona – § 45 ods. 2 ZP
IV. Domácka práca a telepráca – § 52 ZP
V. Výnimka z dočasného pridelenia medzi ovládanou a ovládajúcou osobou (§ 58a ods. 1 ZP)
VI. Vek 65 rokov a dôchodkový vek ako výpovedný dôvod
VIII. Dovolenka zamestnanca, ktorý sa trvalo stará o dieťa
IX. Negatívne vymedzenie pojmu mzda, priemerný zárobok vybraných skupín osôb iných ako
zamestnancov
X. Výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom (§ 152 ZP)
XI. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a štatút študenta
XVII. Pôsobenie odborovej organizácie na pracovisku (§ 230 ods. 2 ZP)
XIII. Ďalšie zmeny v Zákonníku práce a v iných právnych predpisoch

Súvisiace vzory
Smernica o zabezpečení stravovania od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2022
Dotazník k zabezpečeniu stravovania
Smernica o zabezpečení stravovania od 1. 1. 2023
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