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3.1.5 Voľba „nasledujúci mesiac“ 

Výplatný termín je vo firme bežného mesiaca, teda májové mzdy sú splatné 
31. 5. 2022. Firma zamestnancovi poskytne finančný príspevok na stravovanie 
na jún 2022 v májovej mzde. Zo zákona zamestnancom prispieva finančným 
príspevkom na stravovanie vo výške 3,30 € na deň, zo sociálneho fondu vo 
výške 0,50 € na deň a sumou 1,80 € na deň prispieva zamestnancom nad rámec 

zákona. Firma kráti príspevky na stravovanie o neprítomnosti aktuálneho mesiaca. 
Zamestnanec v máji odpracoval všetky naplánované zmeny. 
 

Personalistika 5/2022 

Na karte Zložky mzdy je 
evidovaná zložka 979 – finančný 
príspevok na stravu s Tarifou 
EUR na deň a výškou príspevku 
na stravovanie od 
zamestnávateľa 3,30 € na deň. 
Typ nároku je nastavený 
nasledujúci mesiac (v májovej 
mzde vyplácate príspevok na jún 
2022) a označená je voľba 
odpočítať neodprac. dni za 
mesiac aktuálny.  

 

 

 

 

Na karte Zložky mzdy je 
evidovaná aj zložka 516 – 
finančný príspevok na stravu zo 
SF s Tarifou EUR na deň a výškou 
príspevku na stravovanie zo SF 
0,50 € na deň. Typ nároku je 
nastavený nasledujúci mesiac (v 
májovej mzde vyplácate 
príspevok na jún 2022) a 
označená je voľba odpočítať 
neodprac. dni za mesiac 
aktuálny.  
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Na karte Zložky mzdy je 
evidovaná aj zložka 980 – 
finančný príspevok na 
stravu – zdaň. s tarifou 
EUR na deň a výškou 
príspevku na stravovanie 
nad rámec zákona 1,80 € 
na deň. V poli Nárok 
vyberiete voľbu 
nasledujúci mesiac (v 
májovej mzde vyplácate 
príspevok na jún 2022) a 
označíte pole odpočítať 
neodprac. dni za mesiac 
s voľbou aktuálny. 

 

 

 

 

 

Mzda za 5/2022 

 

979 – finančný príspevok na stravu 

Vo vygenerovanej mzde 
za máj 2022 je vyplatený 
finančný príspevok na 
stravovanie na jún 2022 
na 22 pracovných dní vo 
výške 72,60 €. 
Zamestnanec odpracoval 
v máji všetky 
naplánované zmeny, 
preto príspevok na jún 
program neponíži.  
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516 – finančný príspevok na stravu zo SF 

Vo vygenerovanej mzde 
za máj 2022 je vyplatený 
aj finančný príspevok na 
stravovanie zo SF na jún 
2022 na 22 pracovných 
dní vo výške 11 €.  

 

 

 

 

980 – finančný príspevok na stravu zdaň. 

Rovnako je v mzde za máj 
2022 vyplatený aj 
finančný príspevok 
zdaňovaný poskytnutý 
nad rámec zákona na 22 
pracovných dní vo výške 
39,60 €.  
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3.2 Služobná cesta a stravovanie 

Firma zamestnancovi vypláca finančný príspevok na stravovanie vo výške 
2,90 € na deň. Zamestnanec mal na máj 2022 (v mzde za marec 2022) vyplatený 
príspevok za celý mesiac. V máji bol zamestnanec 1 deň na pracovnej ceste, 
ktorá trvala 8 hodín. Za deň, kedy bol na pracovnej ceste má nárok na stravné vo 

výške 6 €. Mzdárka vypláca zamestnancovi príspevok na stravovanie vopred s nárokom 2. 
nasledujúci mesiac a tento mu kráti o neprítomnosti aktuálneho mesiaca. 
 
Ako zohľadniť pri vyplácaní finančného príspevku pracovnú cestu u zamestnanca? 

 

Mzda za 5/2022 

K30 – náhrada za stravu 

Zamestnanec bol v máji 
2022 jeden deň na 
pracovnej ceste, preto 
pridáte do mzdy zložku 
mzdy K30 – náhrada za 
stravu a označíte tento 
deň v kalendári. 
Zamestnancovi podľa 
zákona o cestovných 
náhradách  prináleží za 
tento deň stravné a nie 
príspevok na stravovanie 
podľa § 152 Zákonníka 
práce. Doplníte výšku 
stravného, v našom 
prípade sumu 6 € a 
označíte pole znížiť 
nárok na stravovanie. 
Na základe takto 
označeného poľa 
a označeného dňa 
v kalendári program 
zníži počet dní, za ktoré 
zamestnancovi prináleží 
nárok na finančný 
príspevok na stravovanie 
v zmysle § 152 Zákonníka 
práce.  

 

Označenie poľa znížiť nárok na stravovanie na zložke mzdy K30 – náhrada za 
stravu zabezpečí zníženie počtu dní v zložke mzdy 979 – finančný príspevok na 
stravu, 516 – finančný príspevok na stravu zo SF a 980 – finančný príspevok na 
stravu zdaň. pri použití tarify EUR na deň. Tieto dni musia byť označené 

v kalendári na zložke mzdy K30 – náhrada za stravu aj s počtom hodín trvania služobnej 
cesty.  
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979 – finančný príspevok na stravu 

V mzde za máj 2022 
vyplatíte 
zamestnancovi 
finančný príspevok 
na júl 2022. Pole 
odpočítať 
neodprac. dni za 
mesiac je označené 
s voľbou aktuálny. 
Na základe 
označenia program 
v poli Dni uvedie 
nárok za  19 dní 
(nárok na júl 
20 pracovných dní mínus 1 deň pracovná cesta) a prepočíta výslednú čiastku príspevku na 
sumu 55,10 €.  

 

 

 

V prípade, ak zamestnancom poskytujete stravné lístky a zamestnanec by mal 
poskytnuté stravné za pracovnú cestu, využijete rovnakú funkčnosť, označené 
pole znížiť nárok na stravovanie v zložky mzdy K30 – náhrada za stravu aj pri 
zrážke stravné s výpočtom EUR/deň.  

 

3.3 Poskytovanie gastrolístkov/gastrokariet 

V prípade zabezpečenia stravovania zamestnancom vo forme stravných lístkov 
(gastrolístkov/gastrokariet), si zamestnanec prispieva na stravný lístok. Príspevok 
zamestnanca v programe evidujete prostredníctvom zrážky stravné. Príspevok 
zamestnávateľa evidujete zložkami mzdy 615 – nepeňažný príspevok na stravu, 616 – 
nepeňažný príspevok na stravu – zdaň. a 517 – nepeňažný príspevok na stravu zo SF.  
 

Firma poskytuje zamestnancovi gastrolístok v hodnote 5,50 € na jeden deň. 
Zamestnávateľ prispieva na stravný lístok maximálnou sumou 3,30 € na deň. Zo 
sociálneho fondu prispieva na jeden lístok sumou 0,50 € na deň a nad rámec 
zákona sumou 0,20 €. Zamestnanec si prispieva sumou 1,50 € na deň. V mesiaci 

máj 2022 čerpal 2 dní dovolenku. 

Ako zaevidovať a zraziť  príspevok zamestnanca na stravné lístky za mesiac máj 2022 a ako 
evidovať príspevky zamestnávateľa? 

 

 

 


