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Vážení čitatelia!

ďakujeme, že ste si predplatili 23. ročník Personálneho
a mzdového poradcu podnikateľa. Do jeho prvého čísla
sme pre Vás pripravili rôznorodé a zaujímavé témy.

Takmer dennou povinnosťou každého zamestnávateľa
je jeho komunikácia so Sociálnou poisťovňou a zdravot-
nou poisťovňou, čo sa týka prihlasovania a odhlasovania
zamestnancov a plnenia si rôznych oznamovacích po-
vinností. Aby plnenie týchto povinností bolo pre Vás jed-
noduchšie, návod Vám poskytneme v článku Postup

zamestnávateľa pri registrácii zamestnanca na účely sociálneho a zdravot-
ného poistenia.

Pri najčastejšie v praxi používanej možnosti výkonu exekúcie – zrážkami zo
mzdy a z iných príjmov, má zamestnávateľ mnoho povinností. Pripomenieme
Vám ich v príspevku Zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia.

Na príspevok z minulého čísla Konanie v rozpore s dobrými mravmi nadväzuje
článok Porušenie pracovnej disciplíny. Tak ako pojem dobré mravy, tak aj
pojem pracovná disciplína nie sú v žiadnom zákone definované. Veľa ľudí si kla-
die otázku, čo sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny menej závažným
spôsobom a čo závažným spôsobom?

Organizačný poriadok predstavuje základný vnútorný predpis firmy, prostred-
níctvom ktorého sa určuje organizačná štruktúra, firemné zásady, firemné ria-
denie, ako i vzťahy nadriadenosti a podriadenosti jednotlivých pracovníkov.

Prajem Vám príjemné čítanie!

Napísali ste nám:

Chcela by som vysloviť uznanie za pomoc, ochotu a spoluprácu zamestnancom
a všetkým ostatným, ktorí sa podieľajú na výsledkoch práce Mzdového centra.
Odpovede poradcov a operátorov sú rýchle, snažia sa pomôcť klientom, pri
kontakte s nimi sú srdeční, ochotní a trpezliví. Čo si najviac cením, je, že v ich
odpovediach nie je len odvolanie na určitý zákon (veď ten poznáme aj my, ktorí
v oblasti robíme), ale v ich odpovediach je aj vysvetlenie zákonných podmienok.

Za ich prácu, ochotu a pomoc im ďakujem a želám všetkým zdravie, veľa síl
pri zvládaní úloh a veľa ďalších úspechov.

Mária Rozenbergová, SOŠ obchodu a služieb,
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza

E D I T O R I Á L

Hľadáte úplné znenie zákona platné k dnešnému dňu? Nemusíte – je tu
pre vás na www.zakonypreludi.sk.
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Postup zamestnávateľa pri registrácii zamestnanca
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(Ing. Eva Gášpárová). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Okrem prihlásenia a odhlásenia zamestnanca do/zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne je zamestná-
vateľ povinný plniť aj oznamovaciu povinnosť, v rámci ktorej oznamuje zmeny štatútu zamestnanca a zmeny
v poskytovanípríjmu, ktoré majú vplyv na platenie a vykazovanie poistného na sociálne a zdravotné poistenie.
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Článok obsahuje všetko od založenia, pozastavenia, ukončenia živnosti a daňovo-odvodové náležitosti tý-
kajúce sa samostatne zárobkovo činnej osoby.

67
Kamerové systémy podľa zákona o ochrane osobných údajov
(JUDr. Marcela Macová, PhD.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov môžeme spracúvať osobné údaje vo viacerých kamerových
systémoch. Ide hlavne o monitorovanie priestorov prístupných verejnosti, monitorovanie podľa osobitného
zákona, monitorovanie priestorov neprístupných verejnosti, monitorovanie na marketingové účely, monito-
rovanie zamestnancov na pracovisku alebo autokamery.

72Employer branding
(Ing. CecíliaOlexová, PhD., JUDr. Milan Husťák) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Značku zamestnávateľa môžeme chápať ako predstavu ľudí o podniku ako o ideálnom mieste na prácu. Sil-
ná značka znamená, že zamestnávateľ je vnímaný súčasnými aj potenciálnymi zamestnancami ako atrak-
tívny. Percepcia značky zamestnávateľa úzko súvisí s vnímaním značky ako takej u zákazníkov, pretože
spoločnosť so silnou obchodnou značkou si jednoduchšie získa aj zamestnancov.

ABC MZDÁRA

77
Zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia
(Bc. KatarínaDanajovičová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Občas sa v praxi stáva, že sa človek dostane do situácie, kedy nie je schopný riadne a včas si platiť svoje
záväzky. Neplatenie záväzkov však vyústi do právoplatného rozhodnutia, ktoré ukladá povinnosť zaplatiť
peňažnú sumu a nasleduje fáza samotného výkonu tohto rozhodnutia – exekúcia.2
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Pojem pracovná disciplína nie je zákonom definovaný. ZP nevymedzuje a neupravuje ani, čo je porušenie
pracovnej disciplíny menej závažným spôsobom a závažným spôsobom. Upravuje iba, že z dôvodu poru-
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Ústredie Sociálnej poisťovne informuje (www.socpoist.sk)
Siroty v zahraničí: Na preukázanie štúdia je potrebný originál potvrdenia
o štúdiu
Sociálna poisťovňa pripomína, že študent,
ktorý študuje v zahraničí a je poberateľom si-
rotského dôchodku, má povinnosť štúdium
preukazovať Sociálnej poisťovni potvrdením
o štúdiu. Ak takýto študent študuje na zahra-
ničnej vysokej škole, ktorá je uvedená v zo-
zname Ministerstva školstva SR – Strediska
na uznávanie dokladov o vzdelaní uznáva-
ných vysokých škôl, stačí, ak predložíoriginál
potvrdenia konkrétnej školy o štúdiu. Kom-
pletný zoznam uznaných vysokých škôl pre
posúdenie štúdia v zahraničí nájdete na we-
bovej stránke Ministerstva školstva SR.

Ak sa škola, ktorú študent-sirota navštevu-
je, v tomto zozname nenachádza, musí ok-
rem potvrdenia o štúdiu priložiť aj rozhod-
nutie Ministerstva školstva SR – Strediska
na uznávanie dokladov o vzdelaní. Ním mi-
nisterstvo potvrdí, že toto štúdium v zahra-
ničí je svojím rozsahom rovnocenné úrovni
štúdia na strednej alebo vysokej škole na
Slovensku. Všetky potrebné informácie pre
poberateľov sirotského dôchodku sú zverej-
nené aj na webovej stránke Sociálnej po-
isťovne v časti Sirotský dôchodok – Uplatne-
nie nároku.

4
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Pri zlučovaní spoločností netreba zamestnancov odhlasovať ani prihlasovať
Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestná-
vateľov, že ak pri zlučovaní spoločností
prechádzajú práva a povinnosti z pracov-
noprávnych vzťahov z jedného zamestná-
vateľa na druhého, odovzdávajúci zamest-
návateľ nemá povinnosť zamestnancov zo
sociálneho poistenia odhlasovať a právny
nástupca zamestnávateľa ich prihlasovať.

Povinnosťou odovzdávajúceho zamestná-
vateľa je predložiť pobočke Sociálnej po-
isťovne, v ktorej je registrovaný, zoznam
prechádzajúcich zamestnancov (tzv. delimi-
tačný protokol), v ktorom uvedie deň, do
ktorého zamestnancov zamestnával, meno
a priezvisko zamestnancov, ich rodné číslo,
názov a IČZ zamestnávateľa, ku ktorému

zamestnanec prechádza. Sociálna poisťov-
ňa pripomína, že v delimitačnom protokole
uvádza aj zamestnancov, ktorí sú v tom čase
na materskej dovolenke, rodičovskej do-
volenke, neplatenom voľne, práceneschopní
a pod. Neuvedie len tých, ktorí k novému
zamestnávateľovi neprechádzajú (teda napr.
ukončia pracovný pomer), tých z registra po-
istencov odhlási. Mesačné výkazy poistného
a príspevkov za prevzatých zamestnancov
vystaví už preberajúci zamestnávateľ.

Ak už zamestnávateľ nebude zamestnávať
žiadneho zamestnanca, je povinný odhlásiť
sa z registra zamestnávateľov vedeného
príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa pravidelne kontroluje dodržiavanie liečebného
režimu počas PN
Sociálna poisťovňa v auguste 2017 skon-
trolovala dodržiavanie liečebného režimu
u 5 674 dočasne práceneschopných pois-
tencov. Podozrenie na jeho nerešpektova-
nie potom ďalej preverovala u 1 323 osôb.

Z tohto počtu ošetrujúci lekári následne
ukončili práceneschopnosť 258 občanom.
Porušenie liečebného režimu sa preukázalo
v 27 prípadoch. Z dôvodu porušenia ďal-
ších povinností dočasne práceneschopného



poistenca Sociálna poisťovňa v auguste 2017
pokutovala celkom 4 poistencov.

Sociálna poisťovňa opakovane upozorňuje
občanov, aby počas dočasnej pracovnej ne-
schopnosti dodržiavali liečebný režim naria-
dený ich ošetrujúcim lekárom. Občan, ktorý
poberá dávku nemocenské, je v súlade s ur-
čeným liečebným režimom povinný riadiť sa
pokynmi lekára, užívať predpísané lieky, do-
držiavať pokojový režim a čas vychádzok či
vystríhať sa všetkého, čo by mohlo nepriaz-
nivo pôsobiť na liečenie alebo sťažovať ob-
novovanie pracovnej schopnosti.

Kontrolu práceneschopného občana môže
Sociálna poisťovňa vykonať na podnet po-
sudkového lekára, ošetrujúceho lekára, za-
mestnávateľa alebo inej fyzickej či právnic-
kej osoby.

Pri nedodržaní liečebného režimu poiste-
nec stráca nárok na výplatu nemocenskej
dávky – jej výplatu Sociálna poisťovňa za-
staví odo dňa porušenia liečebného režimu
určeného lekárom až do skončenia dočas-
nej pracovnej neschopnosti (najviac v roz-
sahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného
režimu určeného lekárom).

Vybrali sme pre Vás
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Študenti, zarábate? Viete, či máte povinnosti voči Sociálnej poisťovni?
Jeseň je obdobím, keď sa mnohí študenti po-
pri štúdiu zamestnajú alebo sa rozhodnú, že
začnú podnikať, a to formou založenia živ-
nosti. Sociálna poisťovňa im preto pripomína,
či a aké povinnosti majú vo vzťahu k sociál-
nemu poisteniu. Ak sa študent počas štúdia
zamestná na základe pracovnej zmluvy, na-
dobudne v sociálnom poistení právne pos-
tavenie zamestnanca s povinnosťou platiť
poistné na jednotlivé druhy sociálneho pois-
tenia. Sám študent nemá voči Sociálnej po-
isťovni prihlasovacie, oznamovacie, odhla-
sovacie a odvodové povinnosti, tie za neho
plní jeho zamestnávateľ. Študent – zamest-
nanec pracujúci na základe pracovnej zmlu-
vy je povinne poistený a platí poistné na ne-
mocenské poistenie, dôchodkové poistenie
(starobné a invalidné) a poistenie v neza-
mestnanosti. Zamestnávateľ okrem toho pla-
tí aj poistné na úrazové a garančné poistenie
a poistné do rezervného fondu solidarity.

Obdobie pracovného pomeru, t. j. obdobie
povinného sociálneho poistenia zamestnan-
ca, sa študentovi zhodnotí pri uplatňovaní si
nároku na niektorú z dávok zo Sociálnej po-
isťovne.

V prípade, že študent začne počas štúdia
prvýkrát podnikať alebo vykonávať inú sa-
mostatnú zárobkovú činnosť, vzniknú mu
odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťov-
ni ako každej inej samostatne zárobkovo
činnej osobe (SZČO).

Poistné na nemocenské a dôchodkové po-
istenie si bude platiť sám až v nasledujú-
com kalendárnom roku podľa dosiahnutých
príjmov uvedených v daňovom priznaní za
rok 2017. Informácie o odvodových povin-
nostiach SZČO nájdete aj na webe Sociál-
nej poisťovne v časti SZČO – Povinnosti.

Vdovy a vdovci, o novom manželstve informujte Sociálnu poisťovňu do 8 dní
Sociálna poisťovňa pripomína poberateľom
vdovského a vdoveckého dôchodku, že
majú povinnosť nahlásiť Sociálnej poisťovni

zmenu osobných údajov, medzi ktoré patrí aj
opätovné uzatvorenie manželstva. V praxi sa
totiž Sociálna poisťovňa stretáva s prípadmi,

Aj keď ste odborník, niekedy si potrebujete overiť svoj postup. Využite daňovú
pohotovosť, viac na www.danovecentrum.sk.



že poberatelia pozostalostného dôchodku jej
túto skutočnosť neoznámia. Keď však vdova
alebo vdovec uzavrie nové manželstvo, zani-
ká im nárok na vdovský/vdovecký dôchodok
a jeho výplatu.

Ak túto skutočnosť neoznámia včas, navy-
še vyplatené dôchodky budú musieť vrátiť
späť Sociálnej poisťovni.

Opätovné uzatvorenie manželstva musia
Sociálnej poisťovni oznámiť do ôsmich dní
predložením sobášneho listu v ktorejkoľvek
pobočke alebo v ústredíSociálnej poisťovne.

Ďalšie užitočné informácie sú zverejnené
aj na stránke Sociálnej poisťovne v rubri-
ke Povinnosti dôchodcu a žiadateľa o dô-
chodok.
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V Zbierke zákonov vyšlo:
– Opatrenie Ministerstva práce, sociál-

nych vecí a rodiny Slovenskej republiky
č. 227/2017 Z. z. o úprave dôchodkové-
ho veku a referenčného veku na rok
2018

Účinnosť od 1. januára 2018

– Opatrenie Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny Slovenskej republiky
č. 233/2017 Z. z. o ustanovení sumy ro-
dičovského príspevku

Účinnosť od 1. januára 2018

– Opatrenie Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny Slovenskej republiky
č. 234/2017 Z. z. o úprave súm prídavku
na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

Účinnosť od 1. januára 2018

– Oznámenie Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny Slovenskej republiky
č. 235/2017 Z. z. o uložení dodatkov ku
kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
a kolektívne zmluvy vyššieho stupňa

Platnosť od 3. októbra 2017

Školenia organizované vydavateľstvom
Poradca podnikateľa

Nový zákon o odpadoch, vykonávacie predpisy – aplikačná prax + schválené a pripravované zmeny
Ing. Peter Gallovič

11. 12. 2017 Košice  •  4. 12. 2017 Bratislava

Dane a odvody štatutárov + podiely na zisku
RNDr. Jozef Mihál

10. 11. 2017 Košice

DPH, DzP, Daňový poriadok – zmeny od 1. 1. 2018
Ing. Soňa Ugróczy

21. 11. 2017 Bratislava  •  20. 11. 2017 Nitra

Zoznam všetkých školení nájdete na www.profivzdelavanie.sk.
Viac informácií a objednávanie na tel. čísle: +421 41 70 53 888, e-mail: profivzdelavanie@pp.sk.

Nájdete nás aj na facebooku na adrese www.facebook.com/VzdelavacieCentrum.

Aj keď ste odborník, niekedy si potrebujete overiť svoj postup. Využite mzdovú
pohotovosť, viac na www.mzdovecentrum.sk.



Judikáty

Ponuková povinnosť zamestnávateľa
Uznesenie Najvyššieho súdu SR č. k 3 Cdo 261/2007 zo dňa 27. 11. 2008
Právny základ:
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
účinný od 1. 7. 2005 do 31. 12. 2005
– § 13 ods. 3

Výkon práv a povinností vyplývajúcich
z pracovnoprávnych vzťahov musí byť
v súlade s dobrými mravmi. Nikto ne-
smie tieto práva a povinnosti zneužívať
na škodu druhého účastníka pracovno-
právneho vzťahu alebo spoluzamest-
nancov. Nikto nesmie byť na pracovisku
v súvislosti s výkonom pracovnopráv-
nych vzťahov prenasledovaný ani inak
postihovaný za to, že podá na iného
zamestnanca alebo zamestnávateľa
sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie
trestného stíhania.

– § 63 ods. 1 písm. b)
Zamestnávateľ môže dať zamestnanco-
vi výpoveď iba z dôvodov, ak sa za-
mestnanec stane nadbytočný vzhľadom
na písomné rozhodnutie zamestnávateľa
alebo príslušného orgánu o zmene jeho
úloh, technického vybavenia, o zníže-
ní stavu zamestnancov s cieľom zvýšiť
efektívnosť práce alebo o iných organi-
začných zmenách.

– § 63 ods. 2
Zamestnávateľ môže dať zamestnanco-
vi výpoveď, ak nejde o výpoveď pre ne-
uspokojivé plnenie pracovných úloh, pre
menej závažné porušenie pracovnej dis-
ciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno
okamžite skončiť pracovný pomer, iba
vtedy, ak
a) zamestnávateľ nemá možnosť za-

mestnanca ďalej zamestnávať, a to
ani na kratší pracovný čas v mieste,
ktoré bolo dohodnuté ako miesto vý-
konu práce,

b) zamestnanec nie je ochotný prejsť
na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú
mu zamestnávateľ ponúkol v mies-
te, ktoré bolo dohodnuté ako miesto
výkonu práce.

K dnešnému dňu § 63 ods. 2 písm. b):
b) zamestnanec nie je ochotný prejsť na

inú pre neho vhodnú prácu, ktorú
mu zamestnávateľ ponúkol v mies-
te, ktoré bolo dohodnuté ako miesto
výkonu práce alebo sa podrobiť
predchádzajúcej príprave na túto
inú prácu.
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Právna veta:
Podľa ustálenej judikatúry nemožnosť za-
mestnanca ďalej zamestnávať znamená, že
zamestnávateľ nemá pre zamestnanca žiad-
nu prácu, teda ide o absolútnu nemožnosť
zamestnanca ďalej zamestnávať. Zamest-
návateľ má totiž povinnosť zamestnancovi
ponúknuť akékoľvek voľné miesto, ktoré je
k dispozícii v čase výpovede, nielen miesto
zodpovedajúce pôvodnej pracovnej zmluve,
prípadne jeho kvalifikácii.

Rozhodnutie, či túto ponuku zamestnanec
využije, je výlučne na ňom, ak ponuku od-
mietne, potom je splnená podmienka uve-
dená v § 63 ods. 2 ZP pre platnosť výpove-
de. Táto podmienka je splnená aj v prípade,
ak zamestnávateľ nemá možnosť zamest-
nanca ďalej zamestnávať preto, že takúto
prácu pre neho nemá, pretože v takom prí-
pade ponuková povinnosť zamestnávateľa
odpadá.



Splnenie tejto ponukovej povinnosti musí
preukázať zamestnávateľ, naproti tomu tvr-
denie a preukazovanie, že ku dňu výpovede

mal zamestnávateľ voľné pracovné miesta,
je procesná obrana zamestnanca.

8

Skutkový stav:
Okresný súd Levice rozsudkom zamietol
návrh, ktorým sa navrhovateľka domáhala
určenia neplatnosti výpovede. Rozhodol tak
majúc za preukázané, že v školskom roku
2005/2006 došlo k úbytku žiakov, čo malo
za následok zníženie počtu tried a v dôsled-
ku toho sa jedna z učiteliek stala nadbytoč-
nou. Rozhodnutie odporkyne o organizač-
nej zmene malo písomnú formu a riaditeľ
školy vo vlastnej kompetencii prijal rozhod-
nutie, že v dôsledku organizačných zmien
v školskom roku 2005/2006 bude učiteľkou
v jedinej štvrtej triede M. Navrhovateľ-
ke, ktorá má aprobáciu na vyučovanie na
I. stupni, preto odporkyňa nemala možnosť
ponúknuť vyučovanie odborných predmetov
na II. stupni. Dôvod výpovede bol v písom-
nej výpovedi z 29. júna 2005 skutkovo dos-
tatočne a zrozumiteľne vymedzený, navrho-
vateľka nespochybnila zrozumiteľnosť ob-
sahu výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. b)
Zákonníka práce, výpoveď jej bola doruče-
ná do vlastných rúk, jej prevzatie dňa 30. jú-
na 2005 potvrdila vlastnoručným podpisom.
Krajský súd v Nitre na odvolanie navrhova-
teľky rozsudkom zmenil rozsudok súdu pr-
vého stupňa tak, že určil, že výpoveď daná
navrhovateľke listom odporkyne z 29. jú-
na 2005, č. j. 328/2005, doručená 30. júna
2005, je neplatná. V konaní nebolo sporné,
že u odporkyne došlo k organizačnej zme-
ne, nebolo však preukázané, kedy odporky-
ňa o tejto organizačnej zmene rozhodla, čo
má vplyv na splnenie ponukovej povinnos-
ti odporkyne. Sporným nebolo ani to, že
v školskom roku 2005/2006 sa otvorilo
o jednu triedu menej ako v školskom roku

2004/2005, čím sa stala jedna učiteľka nad-
bytočnou. Keďže o výbere zamestnanca,
ktorý je nadbytočný, rozhoduje zamestná-
vateľ, súd nemôže v tomto smere preskú-
mať jeho rozhodnutie, ale môže skúmať len
splnenie ostatných podmienok vymedzujú-
cich použitý výpovedný dôvod. Pokiaľ ide
o splnenie hmotnoprávnej podmienky výpo-
vede – ponuky iného vhodného miesta, ne-
musí ísť nevyhnutne o prácu zodpovedajú-
cu druhu doteraz vykonávanej práce podľa
pracovnej zmluvy, môže ňou byť aj práca na
kratší pracovný čas a v mieste výkonu dote-
rajšej práce to môže byť akákoľvek práca, na
ktorú zamestnanec spĺňa zdravotné predpo-
klady. V konaní odporkyňa však nepreuká-
zala, kedy o organizačnej zmene rozhodla.
Riaditeľ odporkyne Mgr. T. na pojednávaní
uviedol, že až na koncoročnej porade odpor-
kyne sa očakáva ustálenie počtu žiakov,
ktorí nastúpia v ďalšom školskom roku. Ná-
mietky navrhovateľky o prijatí ďalších učite-
ľov na II. stupeň v školskom roku 2005/2006
súd považoval za právne bezvýznamné,
pretože navrhovateľka má aprobáciu na vý-
uku na I. stupni. Odvolací súd sa tiež zaobe-
ral námietkou navrhovateľky o predĺžení
pracovného pomeru na dobu určitú s vycho-
vávateľkou A., hoci túto prácu mohla odpor-
kyňa ponúknuť jej. Pri posudzovaní hmot-
noprávnej podmienky výpovede – ponuky
vhodnej práce, odvolací súd zaujal názor,
že ak sa každoročne počet žiakov na ďalší
školský rok ustaľoval až ku koncu školského
roku na koncoročnej porade, s čím súviselo
aj rozhodnutie o počte tried v ďalšom škol-
skom roku, „bolo na prezieravosti riaditeľa

Uvítali by ste konkrétnu tému zo mzdovej oblasti?
Pošlite svoj tip na hornikova@pp.sk.



a v súlade so Zákonníkom práce a v súlade
s dobrými mravmi“, aby o žiadosti zamest-
nanca o predĺženie pracovného pomeru
uzavretého na dobu určitú (A.) nerozhodol
vopred, ale aby vyčkal až do rozhodnutia
o počte tried v nasledujúcom školskom ro-
ku. Vychovávateľka A. mala pracovný po-
mer uzavretý na dobu určitú do 30. júna
2005, dohodou o zmene pracovnej zmluvy
z 20. júna 2005 došlo k zmene trvania jej
pracovného pomeru dobu určitú do 30. júna
2006, tým došlo fakticky k uzavretiu nového
pracovného pomeru a odporkyňa do dňa jej
nástupu do práce do 1. júla 2005 mohla od
svojho prejavu vôle odstúpiť, čo však neuro-
bila, hoci vedela, že bude musieť skončiť
pracovný pomer s (nadbytočnou) navrhova-
teľkou, ktorá mala pracovný pomer uzavretý
na dobu neurčitú. Odvolací súd uvedený
postup riaditeľa, ktorý nevyčkal s rozhodnu-
tím o predĺžení pracovného pomeru zamest-
nankyne R., pokiaľ nebol ustálený počet
tried v nasledujúco školskom roku, hodnotil
ako nesprávny, pretože podľa jeho názoru
zamestnanec v pracovnom pomere na do-
bu neurčitú nemôže sa dostať do horšieho
postavenia ako zamestnanec v pracovnom
pomere na dobu určitú. Na základe uvede-
ného odvolací súd dospel k záveru, že od-
porkyňa si nesplnila hmotnoprávnu pod-
mienku výpovede – ponuku inej vhodnej
práce pre navrhovateľku, z toho dôvodu vý-
poveď danú navrhovateľke listom z 29. júna
2005 č. j. 328/2005 určil za neplatnú. Proti
tomuto rozsudku krajského súdu podala do-
volanie odporkyňa z dôvodu nesprávneho
právneho posúdenia, pretože rozhodnutie
bolo vydané v rozpore s vykonaným doka-
zovaním. Najvyšší súd v rámci dovolacieho
prieskumu zistil, že odvolací súd pri posu-
dzovaní splnenia hmotnoprávnej podmien-
ky platnej výpovede podľa § 63 ods. 2 ZP

účinného v čase dania výpovede navrhova-
teľke nepostupoval v súlade s vyššie uvede-
ným výkladom ponukovej povinnosti za-
mestnávateľa. Odvolací súd nesplnenie po-
nukovej povinnosti pred výpoveďou majúce
za následok neplatnosť výpovede vyvodil iba
„z nesprávneho postupu odporkyne“, ktorá
dňa 20. júna 2005 rozhodla „o predĺžení“ pra-
covného pomeru s vychovávateľkou škol-
ského klubu A., ktorej mal skončiť pracovný
pomer uzavretý na dobu určitú dňom 30. jú-
na 2005, teda ešte pred zistením konečného
počtu tried pre budúci školský rok. V danom
prípade však z výsledkov dokazovania dopo-
siaľ nevyplýva (nemožno dospieť k záveru),
že by odporkyňa tým, že pred rozhodnutím
o organizačnej zmene po ustálení počtu tried
v školskom roku 2005/2006 a niekoľko dní
pred daním výpovede navrhovateľke využila
svoje právo uzavrieť dohodu o zmene pra-
covnej zmluvy predĺžením doby trvania pra-
covného pomeru so zamestnankyňou R., ko-
nala v rozpore so Zákonníkom práce. Aj keby
dôsledkom tohto postupu odporkyne bolo, že
uvedené pracovné miesto – vychovávateľka
v školskom klube, pre výkon ktorého (ako
uvádza navrhovateľka) spĺňala predpoklady,
jej nemohla v zmysle § 63 ods. 2 ZP ponúk-
nuť, nemožno len z tejto skutočnosti bez ďal-
šieho vyvodiť rozpor tohto postupu so Zákon-
níkom práce a ustálenými dobrými mrav-
mi (súborom nepísaných spoločenských
a mravných pravidiel), ktoré sú v spoločnosti
v prevažnej miere uznávané. Podľa názoru
dovolacieho súdu tento postup odporkyne,
ktorá bola oprávnená rozhodnúť o uzavretí
dohody o zmene pracovnej zmluvy s A. R.
pred uplynutím pôvodne dojednanej doby tr-
vania pracovného pomeru, nemôže byť kvali-
fikovaný za nesplnenie hmotnoprávnej pod-
mienky platnej výpovede – ponukovej povin-
nosti vyplývajúcej z § 63 ods. 2 ZP, a bez

Zákony a komentáre � Judikáty
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Uvítali by ste konkrétnu tému z daňovej oblasti?
Pošlite svoj tip na hornikova@pp.sk.



ďalšieho z neho nemožno vyvodiť záver
o výkone jej práva v rozpore s dobrými
mravmi v zmysle § 13 ods. 3 ZP, ktorá okol-
nosť má za následok nesplnenie ponukovej
povinnosti odporkyne podľa § 63 ods. 2 ZP
a v konečnom dôsledku neplatnosť výpove-
de. Podľa dovolacieho súdu nemožno pri-
svedčiť ani správnosti názoru odvolacieho
súdu o preferovaní zamestnanca v pracov-
nom pomere na dobu neurčitú pred za-
mestnancom v pracovnom pomere na do-
bu určitú, pretože je v rozpore so všeobec-
ným zákazom diskriminácie v oblasti pra-
covnoprávnych vzťahov vyplývajúcim z čl. I

Základných Zásad Zákonníka práce, ako
aj z § 13 ZP. V najvšeobecnejšom práv-
nom rámci aj pre oblasť pracovnoprávnych
vzťahov vyplýva predovšetkým zo zákona
č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádza-
ní v niektorých oblastiach a o ochrane pred
diskrimináciou a zmene a doplnení niekto-
rých zákonov (antidiskriminačný zákon),
ktorý je spoločným právnym základom pre
dodržiavanie zásady rovnakého zaobchá-
dzania v celom právnom poriadku Sloven-
skej republiky (§ 2 ods. 1 tohto zákona).
NS SR rozhodnutie KS v Nitre zrušil a vrátil
na ďalšie konanie.
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Bremeno tvrdenia a dôkazná povinnosť zamestnávateľa pri
dokazovaní splnenia ponukovej povinnosti (ponúknutie inej
vhodnej práce zamestnancovi pred uplatnením výpovede)
Uznesenie Najvyššieho súdu SR č. k 3 Cdo 228/2013 zo dňa 12. 9. 2013
Právny základ:
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
účinný od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2014
– § 63 ods. 2

Zamestnávateľ môže dať zamestnan-
covi výpoveď, ak nejde o výpoveď pre
neuspokojivé plnenie pracovných úloh,
pre menej závažné porušenie pracov-
nej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý
možno okamžite skončiť pracovný po-
mer, iba vtedy, ak
a) zamestnávateľ nemá možnosť za-

mestnanca ďalej zamestnávať, a to

ani na kratší pracovný čas v mieste,
ktoré bolo dohodnuté ako miesto
výkonu práce,

b) zamestnanec nie je ochotný prejsť
na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú
mu zamestnávateľ ponúkol v mies-
te, ktoré bolo dohodnuté ako miesto
výkonu práce alebo sa podrobiť
predchádzajúcej príprave na túto
inú prácu.

Právna veta:
Z hľadiska povinnosti tvrdenia a dôkaznej
povinnosti pri dokazovaní splnenia ponuko-
vej povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia
§ 63 ods. 2 Zákonníka práce platí, že splne-
nie ponukovej povinnosti musí zásadne

tvrdiť a preukázať zamestnávateľ. To zna-
mená, že zamestnávateľ musí tvrdiť a doká-
zať, že zamestnancovi pred daním výpove-
de ponúkol inú pre neho vhodnú prácu
v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto

Právne predpisy v aktuálnom úplnom znení zdarma, bez registrácie a s jedno-
duchou obsluhou nájdete na www.zakonypreludi.sk.



výkonu práce. Ak však zamestnávateľ uvá-
dza, že v čase výpovede nemal možnosť za-
mestnanca ďalej zamestnávať, lebo nemal
v mieste výkonu práce žiadne voľné pracov-
né miesto, je pre posúdenie otázky splnenia
jeho ponukovej povinnosti určujúce ziste-
nie, či v rozhodnom čase v mieste výkonu
práce boli pracovné miesta voľné alebo či
boli obsadené. V takomto prípade je na za-
mestnávateľovi, aby tvrdil a preukázal, že
ku dňu výpovede všetky pracovné miesta
boli obsadené inými zamestnancami (ide tu
totiž o absolútnu nemožnosť zamestnanca
ďalej zamestnávať). Ak zamestnanec v ko-
naní nevznesie proti tvrdeniu zamestnáva-
teľa, že nemal ku dňu výpovede v mieste vý-
konu práce zamestnanca voľné pracovné
miesta, žiadne námietky, treba mať za to, že
zamestnávateľom tvrdená skutočnosť je ta-
ká, ktorú účastníci nečinia spornou, a preto
existenciu obsadenosti pracovných miest
netreba jednotlivo dokazovať.

Ak však zamestnanec v rámci procesnej
obrany tvrdí, že ku dňu výpovede zamest-
návateľ mal v mieste výkonu práce voľné
pracovné miesta, stáva sa existencia obsa-
denosti zamestnancom označeného pra-
covného miesta spornou, z ktorého dôvodu
ju treba samostatne dokazovať. Splnenie
bremena tvrdenia na strane zamestnan-
ca predpokladá, že zamestnanec označí
konkrétne pracovné miesta, ktoré boli ku
dňu výpovede v mieste jeho výkonu práce
voľné. Nepostačuje, ak napr. len všeobec-
ne uvedie počet voľných pracovných miest
zistených ku koncu kalendárneho roka (nie
ku dňu výpovede), ktoré pripadajú nie na je-
ho miesto výkonu práce, ale sa týkajú celé-
ho pracoviska. Dôkazné bremeno preuká-
zať, že zamestnancom označené pracovné
miesto bolo ku dňu výpovede obsadené
iným pracovníkom (napr. predložením pra-
covnej zmluvy), leží aj v takomto prípade na
zamestnávateľovi.

Zákony a komentáre � Judikáty
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Skutkový stav:
Nesúvisí s právnou vetou. Okresný súd
Bardejov uznesením zamietol návrh žalob-
cu na obnovu konania sp. zn. 4 C 194/92
Okresného súdu Bardejov s odôvodnením,
že bol podaný oneskorene – po uplynutí le-
hoty uvedenej v § 230 ods. 1 O. s. p. ( pozn.
red. od 1. 7. 2017 podľa § 403 Civilného
sporového poriadku) Na odvolanie žalobcu

Krajský súd v Prešove uznesením napad-
nuté uznesenie potvrdil ako vecne správne
(§ 219 ods. 1 O. s. p., pozn. red. od 1. 7. 2017
podľa § 387 ods. 1 Civilného sporového po-
riadku). Toto uznesenie napadol žalobca do-
volaním, v ktorom namietal, že návrh na ob-
novu konania podal včas. NS SR konanie
o dovolaní zastavuje.

Zamerajte svoju reklamu cielene. Ponúkame nezávislý mediálny priestor.
Kontaktujte nás na inzercia@pp.sk.

Ponuková povinnosť zamestnávateľa pri výpovedi
Uznesenie Najvyššieho súdu SR č. k 4 M Cdo 5/2010 zo dňa 20. 4. 2011
Právny základ:
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
účinný od 1. 9. 2007 do 11. 6. 2008 (od-
had, keďže v rozsudku presný dátum
uvedený nebol, ale sp. zn. OS, ktorý vo
veci rozhodoval, je 10 C 56/2008)

– § 54
Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy
možno zmeniť len vtedy, ak sa zamest-
návateľ a zamestnanec dohodnú na je-
ho zmene. Zamestnávateľ je povinný



zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť pí-
somne.

– § 61 ods. 2
Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi
výpoveď iba z dôvodov ustanovených
v tomto zákone. Dôvod výpovede sa mu-
sí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak,
aby ho nebolo možné zameniť s iným dô-
vodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod
výpovede nemožno dodatočne meniť.

– § 63 ods. 1 písm. a), b), c)
Zamestnávateľ môže dať zamestnan-
covi výpoveď iba z dôvodov, ak
a) sa zrušuje alebo premiestňuje za-

mestnávateľ alebo jeho časť,
b) sa zamestnanec stane nadbytočný

vzhľadom na písomné rozhodnutie
zamestnávateľa alebo príslušného
orgánu o zmene jeho úloh, technic-
kého vybavenia, o znížení stavu za-
mestnancov s cieľom zvýšiť efektív-
nosť práce alebo o iných organizač-
ných zmenách,

c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdra-
votný stav podľa lekárskeho posud-
ku dlhodobo stratil spôsobilosť vyko-
návať doterajšiu prácu, alebo ak ju
nesmie vykonávať pre chorobu z po-
volania alebo pre ohrozenie touto
chorobou, alebo ak na pracovisku
dosiahol najvyššiu prípustnú expozí-
ciu určenú rozhodnutím príslušného
orgánu verejného zdravotníctva.

– § 63 ods. 2
Zamestnávateľ môže dať zamestnan-
covi výpoveď, ak nejde o výpoveď pre
neuspokojivé plnenie pracovných úloh,
pre menej závažné porušenie pracov-
nej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý
možno okamžite skončiť pracovný po-
mer, iba vtedy, ak
a) zamestnávateľ nemá možnosť za-

mestnanca ďalej zamestnávať, a to
ani na kratší pracovný čas v mieste,
ktoré bolo dohodnuté ako miesto
výkonu práce,

b) zamestnanec nie je ochotný prejsť na
inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu
zamestnávateľ ponúkol v mieste, kto-
ré bolo dohodnuté ako miesto výko-
nu práce alebo sa podrobiť predchá-
dzajúcej príprave na túto inú prácu.

– § 74
Výpoveď alebo okamžité skončenie pra-
covného pomeru zo strany zamestnáva-
teľa je zamestnávateľ povinný vopred
prerokovať so zástupcami zamestnan-
cov, inak je neplatná. Zástupca zamest-
nancov je povinný prerokovať výpoveď
alebo okamžité skončenie pracovného
pomeru zo strany zamestnávateľa do de-
siatich kalendárnych dníodo dňa doruče-
nia písomnej žiadosti zamestnávateľom.
Ak v uvedenej lehote nedôjde k preroko-
vaniu, platí, že k prerokovaniu došlo.
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Právna veta:
Ustanovenie § 63 ods. 2 Zákonníka práce
upravuje tzv. ponukovú povinnosť zamest-
návateľa pri výpovedi danej z dôvodov uve-
dených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákon-
níka práce, ktorej splnenie je hmotnopráv-
nou podmienkou platnosti výpovede.

Zamestnávateľovi dáva dve alternatívy. Po
prvé, ak nemá možnosť zamestnanca naďa-
lej zamestnávať, čo treba vykladať tak, že
nemá pre zamestnanca žiadnu prácu (ide tu
o tzv. absolútnu nemožnosť zamestnanca
ďalej zamestnávať), ponukovú povinnosť

Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.danovecentrum.sk a získaj-
te online prístup k všetkým daňovým a účtovným informáciám. Volajte
+421 41 70 53 222.



nemá. Po druhé, ak má pre zamestnanca
také voľné pracovné miesto, ktoré je pre ne-
ho vhodné, je povinný predtým, než dá za-
mestnancovi výpoveď, túto prácu zamest-
nancovi ponúknuť, inak nie je splnená pod-
mienka uvedená v ustanovení § 63 ods. 2
písm. b) Zákonníka práce a výpoveď je pre-
to neplatná, treba uviesť, že splnenie pod-
mienok pre existenciu ponukovej povinnosti
zo strany zamestnávateľa, t. j. či zamestná-
vateľ má, resp. nemá možnosť zamestnan-
ca ďalej zamestnávať, treba posudzovať po-
dľa stavu, ktorý tu je v čase dania výpovede.
Ponuková povinnosť zamestnávateľa platí
rovnako aj v prípade, ak v rámci organizač-
nej zmeny sa súčasne stali nadbytoční via-
cerí zamestnanci (v danej veci celkom se-
dem zamestnancov). Zamestnávateľ má
voči každému z nich osobitne ponukovú po-
vinnosť, pričom aj v tomto prípade jediným
rozhodujúcim kritériom je skutočnosť, či
v čase dania výpovede zamestnávateľ má

z dispozície voľné pracovné miesto, ktoré je
pre zamestnanca vhodné. Aj v prípade, že
zamestnávateľ má len jedno voľné pre za-
mestnancov vhodné pracovné miesto, je
povinný toto pracovné miesto ponúknuť
všetkým do úvahy prichádzajúcim zamest-
nancom (tu neplatí oprávnenie zamestná-
vateľa vybrať si zamestnanca, ktorému voľ-
né miesto ponúkne). Je potom na každom
z nich, ako sa rozhodne, pričom ku zmene
dohodnutých pracovných podmienok tý-
kajúcich sa dohodnutého druhu práce
v zmysle § 54 Zákonníka práce dôjde u to-
ho zamestnanca, ktorý prijal ponuku voľné-
ho pracovného miesta ako prvý. U tohoto
zamestnanca odpadá potreba rozviazania
pracovného pomeru. U ostatných zamest-
nancov, či už tých, ktorí ponuku odmietli,
alebo tých, ktorí síce ponuku prijali, ale ne-
skôr, je potom dovŕšená podmienka uve-
dená v ustanovení § 63 ods. 2 Zákonníka
práce.

Zákony a komentáre � Judikáty
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Skutkový stav:
Okresný súd Prešov rozsudkom žalobu ža-
lobcu o určenie neplatnosti výpovede z pra-
covného pomeru zamietol. Svoje rozhod-
nutie zdôvodnil ustanovením § 63 ods. 1
písm. a), § 63 ods. 2 a § 74 Zákonníka práce
(v znení účinnom v čase dania výpovede)
a vykonaným dokazovaním a dospel k záve-
ru, že námietky žalobcu ohľadom neplatnos-
ti výpovede nie sú dôvodné. Rozhodnutím
o zrušení úseku pre rozvoj, tak ako bol defi-
novaný v organizačnej štruktúre žalovanej,
došlo k zrušeniu časti zamestnávateľa [§ 63
ods. 1 písm. a)]. Z vykonaného dokazovania
mal súd preukázané, že úsek pre rozvoj F.
(ďalej len „úsek pre rozvoj F.“) vykonával čin-
nosť, ktorou sa podieľal na plnení úloh žalo-
vaného. Táto činnosť bola vykonávaná vo

vyhradených priestoroch s vyhradenými pra-
covnými pomôckami, pričom na jej čele stál
vedúci pracovísk zodpovedný za jej chod.
Taktiež náplň práce predmetného oddelenia
bola špecifikovaná aj v pracovnom poriadku
žalovanej. Súd prvého stupňa uzavrel, že ide
o časť zamestnávateľa tak, ako to má na
mysli Zákonník práce. Žalovaná neporušila
svoju ponukovú povinnosť (§ 63 ods. 2 Zá-
konníka práce), pretože žalovaná vhodným
voľným pracovným miestom pre žalobcu
v čase dania výpovede nedisponovala. Na
odvolanie žalobcu Krajský súd v Prešove
rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej
potvrdil. V plnom rozsahu sa stotožnil so
skutkovými a právnymi závermi súdu prvého
stupňa.

Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.mzdovecentrum.sk a získajte
online prístup k všetkým mzdovým a personálnym informáciám. Volajte
+421 41 70 53 222.



Proti týmto rozhodnutiam odvolacieho a pr-
vostupňového súdu, na podnet žalobcu, po-
dal mimoriadne dovolanie generálny proku-
rátor Slovenskej republiky. O výpovedný
dôvod – zrušenia zamestnávateľa podľa
§ 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce môže
ísť len vtedy, ak organizačná zmena spočíva
v zrušení organizačnej jednotky, útvaru ale-
bo inej zložky zamestnávateľa, ktorá pred-
stavuje časť zamestnávateľa, zároveň musí
dôjsť k tomu, že zamestnávateľ prestane
naďalej vyvíjať činnosť, ktorú doposiaľ vyko-
návala zrušená časť. V prerokúvanej veci
však podľa výsledkov dokazovania k uve-
denému nedošlo. Na základe rozhodnutia
žalovanej bol zrušený úsek pre rozvoj F.,

avšak štyria jeho zamestnanci prešli na iné
úseky či odbory, kde viac-menej vykonávajú
tú istú (predchádzajúcu) prácu, a preto po-
kiaľ len žalobcovi (a ďalším dvom pracovní-
kom) bola daná výpoveď z pracovného po-
meru, nešlo o výpovedný dôvod podľa § 63
ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, ale bol spl-
nený predpoklad výpovedného dôvodu po-
dľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce
(v dôsledku organizačnej zmeny sa žalobca
stal nadbytočným). So zreteľom na uvedené
preto závery súdov oboch stupňov, na kto-
rých založili napadnuté rozhodnutia, nie je
možné považovať za správne. NS SR oba
napadnuté rozsudky zrušil a vec vrátil okres-
nému súdu na ďalšie konanie.
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Úplné znenia daňových predpisov nájdete v časopise ÚZ – úplné znenia.
Pre viac informácií a objednávanie kliknite na www.zakon.sk alebo volajte
+421 41 70 53 222.

Školenia organizované vydavateľstvom
Poradca podnikateľa

Emočný marketing – ako emócie ovplyvňujú spotrebiteľské rozhodovanie

Ing. Dávid Vrtaňa

12. 12. 2017 Bratislava

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017 a zmeny od 1. 1. 2018

Julia Pšenková

19. 12. 2017 Bratislava  •  24. 1. 2018 Bratislava  •  25. 1. 2018 Žilina  •  26. 1. 2018 Poprad

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2017
(praktický príklad na tlačive) a podanie účtovnej závierky

Ing. Vladimír Ozimý

8. 1. 2018 Žilina  •  9. 1. 2018 Poprad  •  10. 1. 2018 Prešov  •  11. 1. 2018 Košice  •
12. 1. 2018 Banska Bystrica  •  26. 1. 2018 Bratislava  •  30. 1. 2018 Trenčín  •

9. 2. 2018 Trnava  •  19. 2. 2018 Nitra

Účtovná závierka za rok 2017

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

15. 1. 2018 Žilina  •  16. 1. 2018 Prešov  •  18. 1. 2018 Nitra  •
19. 1. 2018 Trnava  •  26. 1. 2018 Bratislava  •  31. 1. 2018 Košice

Zoznam všetkých školení nájdete na www.profivzdelavanie.sk.
Viac informácií a objednávanie na tel. čísle: +421 41 70 53 888, e-mail: profivzdelavanie@pp.sk.

Nájdete nás aj na facebooku na adrese www.facebook.com/VzdelavacieCentrum.



Postup zamestnávateľa
pri registrácii zamestnanca na účely
sociálneho a zdravotného poistenia

Zamestnávateľ je povinný fyzické osoby, ktoré majú v zmysle zákona
o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení štatút zamestnan-
ca, prihlásiť do Sociálnej poisťovne a do príslušnej zdravotnej poisťovne,
v ktorej je zamestnanec zdravotne poistený, a to na obdobie trvania pra-

covnoprávneho vzťahu, resp. obdobie poskytovania príjmu zo závislej činnosti,
ktorý je vymeriavacím základom pre platenie poistného. Okrem prihlásenia a od-
hlásenia zamestnanca do/zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne je za-
mestnávateľ povinný plniť aj oznamovaciu povinnosť, v rámci ktorej oznamuje
zmeny štatútu zamestnanca a zmeny v poskytovaní príjmu, ktoré majú vplyv na
platenie a vykazovanie poistného na sociálne a zdravotné poistenie. Zamestnáva-
teľ musí tieto povinnosti realizovať v termínoch ustanovených zákonmi a spôso-
bom určeným Sociálnou poisťovňou a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starost-
livosťou.

1.  Postup zamestnávateľa pri registrácii zamestnanca na
účely sociálneho poistenia

Zamestnanec na účely nemocenského
poistenia, dôchodkového poistenia a po-
istenia v nezamestnanosti je podľa § 4
ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení fyzická osoba v právnom vzťahu,
ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesač-
ný príjem zo zárobkovej činnosti, t. j.:
– právo na príjem zo závislej činnosti po-

dľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) a m), ods. 2
a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov, okrem nepeňažného príjmu
z predchádzajúceho právneho vzťahu,
ktorý zakladal právo na príjem zo závis-
lej činnosti, poskytnutého z prostriedkov
sociálneho fondu,

– vrátane príjmu zo závislej činnosti, ktorý
nepodlieha dani z príjmov preto, že tak
ustanovujú predpisy a medzinárodné
zmluvy o zamedzenídvojitého zdanenia,

– vrátane príjmu zo závislej činnosti, kto-
rý nepodlieha dani z príjmov, ak na fy-
zickú osobu, ktorá zárobkovú činnosť

vykonáva, sa v právnych vzťahoch sociál-
neho poistenia uplatňujú predpisy SR po-
dľa Nariadenia Európskeho parlamentu
a rady č. 883/2004 o koordinácii systé-
mov sociálneho zabezpečenia alebo sa
uplatňuje medzinárodná zmluva, ktorá
má prednosť pred zákonmi SR,
okrem:

– fyzickej osoby v právnom vzťahu na zá-
klade dohody o brigádnickej práci štu-
dentov,

– fyzickej osoby v právnom vzťahu na zá-
klade dohody o vykonaní práce alebo
dohody o pracovnej činnosti, ak je po-
berateľom:
- starobného dôchodku,
- invalidného dôchodku,
- výsluhového dôchodku a dovŕšila

dôchodkový vek,
- invalidného výsluhového dôchodku,

– žiaka strednej školy v právnom vzťahu,
na základe ktorého vykonáva praktické 15
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vyučovanie podľa zákona č. 61/2015
Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave
a študenta vysokej školy v právnom
vzťahu, na základe ktorého vykonáva
praktickú výučbu alebo odbornú prax
podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vyso-
kých školách,

– fyzickej osoby v pracovnom pomere ale-
bo štátnozamestnaneckom pomere, ak
bola pred vznikom pracovného pomeru
alebo štátnozamestnaneckého pomeru:
- dlhodobo nezamestnaný občan,
- vedená v evidencii uchádzačov o za-

mestnanie najmenej šesť po sebe
nasledujúcich mesiacov, má trvalý
pobyt v najmenej rozvinutom okrese

- a dôvodom vyradenia z evidencie
uchádzačov o zamestnanie bol vznik
tohto pracovného pomeru alebo štát-
nozamestnaneckého pomeru a sú
splnené ostatné podmienky vyme-
dzené v § 4 ods. 1 písm. d) zákona
o sociálnom poistení, a to:
– suma jej mesačného príjmu nie je

vyššia ako 67 % priemernej me-
sačnej mzdy v hospodárstve SR
zistenej Štatistickým úradom SR
za rok, ktorý dva roky predchá-
dza kalendárnemu roku, v ktorom
vznikol pracovný alebo štátnoza-
mestnanecký pomer (ak pracovný
alebo štátnozamestnanecký po-
mer vznikol v roku 2016 a pokra-
čuje v roku 2017, je to 574,86 €,
ak pracovný alebo štátnozames-
tnanecký pomer vznikol v roku
2017, je to 591,61 €),

– jej nevzniklo povinné nemocens-
ké, dôchodkové poistenie a po-
istenie v nezamestnanosti,

– voči jej zamestnávateľovi Sociál-
na poisťovňa neeviduje ku dňu

vzniku tohto pracovného alebo
štátnozamestnaneckého pomeru
pohľadávku na poistnom na so-
ciálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie,

– jej zamestnávateľ neznížil počet
zamestnancov z dôvodu prijatia
tejto fyzickej osoby,

– odo dňa vzniku tohto pracovné-
ho alebo štátnozamestnanecké-
ho pomeru neuplynulo viac ako
12 kalendárnych mesiacov,

– fyzickej osoby v právnom vzťahu na zá-
klade dohody o zaradení do aktívnych
záloh podľa zákona č. 570/2005 Z. z.
o brannej povinnosti.

Zamestnanec na účely dôchodkového
poistenia je podľa § 4 ods. 2 zákona o so-
ciálnom poistení aj:
– fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý

jej zakladá právo na nepravidelný prí-
jem zo zárobkovej činnosti, t. j.:
- právo na príjem zo závislej činnosti

podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) a m),
ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov,
okrem nepeňažného príjmu z pred-
chádzajúceho právneho vzťahu, kto-
rý zakladal právo na príjem zo závis-
lej činnosti, poskytnutého z prostried-
kov sociálneho fondu,

- vrátane príjmu zo závislej činnosti,
ktorý nepodlieha dani z príjmov preto,
že tak ustanovujú predpisy a medzi-
národné zmluvy o zamedzení dvoji-
tého zdanenia,

okrem:
- fyzickej osoby v právnom vzťa-

hu na základe ňou určenej dohody
o brigádnickej práci študentov podľa
§ 227a zákona o sociálnom pois-
tení, ak priemerný mesačný príjem
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Mobilná aplikácia Zákony pre ľudí umožňuje prístup k všetkým právnym pred-
pisom Zbierky zákonov SR od roku 1945 v účinnom konsolidovanom znení.
Stiahnite si ZADARMO na Google Play.



z tejto dohody nepresiahne sumu
200 €,

- žiaka strednej školy v právnom
vzťahu, na základe ktorého vykoná-
va praktické vyučovanie podľa zá-
kona č. 61/2015 Z. z. o odbornom
vzdelávaní a príprave a študenta vy-
sokej školy v právnom vzťahu, na
základe ktorého vykonáva praktic-
kú výučbu alebo odbornú prax po-
dľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vyso-
kých školách,

– fyzická osoba v právnom vzťahu na zá-
klade dohody o brigádnickej práci štu-
dentov, ktorý jej zakladá právo na pra-
videlný mesačný príjem, okrem:
- fyzickej osoby v právnom vzťahu na

základe ňou určenej dohody o bri-
gádnickej práci študentov podľa
§ 227a zákona o sociálnom poiste-
ní, ak mesačný príjem z tejto doho-
dy nepresiahne sumu 200 €,

– fyzická osoba v právnom vzťahu na zá-
klade dohody o vykonaní práce alebo
dohody o pracovnej činnosti, ktorý jej
zakladá právo na pravidelný mesačný
príjem, ak je poberateľom:
- starobného dôchodku,
- invalidného dôchodku,
- výsluhového dôchodku a dovŕšila

dôchodkový vek,
- invalidného výsluhového dôchodku,

– fyzická osoba, ktorá bola fyzickou oso-
bou v pracovnom pomere alebo štátno-
zamestnaneckom pomere, ak bola pred
vznikom pracovného pomeru alebo štát-
nozamestnaneckého pomeru dlhodobo
nezamestnaný občan, alebo bola vede-
ná v evidencii uchádzačov o zamestna-
nie najmenej šesť po sebe nasledujú-
cich mesiacov, má trvalý pobyt v najme-
nej rozvinutom okrese, ktorej vzniklo

povinné dôchodkové poistenie podľa
§ 20 ods. 5 zákona,

– fyzická osoba v právnom vzťahu na zá-
klade dohody o zaradení do aktívnych
záloh podľa zákona o brannej povin-
nosti počas pravidelného cvičenia ale-
bo plnenia úloh Ozbrojených síl SR, za
ktoré jej patrí príjem zo závislej činnosti.

Podľa § 4 ods. 3 a 4 zákona o sociálnom
poistení zamestnancom:
– na účely úrazového poistenia je fy-

zická osoba v právnom vzťahu zaklada-
júcom zamestnávateľovi úrazové pois-
tenie,

– na účely garančného poistenia je fy-
zická osoba v právnom vzťahu zaklada-
júcom zamestnávateľovi garančné po-
istenie, okrem zamestnanca, ktorý je:
- štatutárnym orgánom zamestnáva-

teľa a má najmenej 50 % účasť na
majetku zamestnávateľa,

- členom štatutárneho orgánu zamest-
návateľa a má najmenej 50 % účasť
na majetku zamestnávateľa.

V zmysle § 231 ods. 1 písm. b) zákona o so-
ciálnom poistení je zamestnávateľ povinný
prihlásiť do registra poistencov a sporite-
ľov starobného dôchodkového sporenia:
– zamestnanca s pravidelným príjmom na

nemocenské poistenie, na dôchodkové
poistenie a na poistenie v nezamestna-
nosti a zamestnanca s nepravidelným
príjmom na dôchodkové poistenie, ok-
rem zamestnanca v právnom vzťahu na
základe ním určenej dohody o brigád-
nickej práci študentov, a to pred vzni-
kom týchto poistení, najneskôr pred za-
čatím výkonu činnosti zamestnanca,

– zamestnanca v právnom vzťahu na zá-
klade ním určenej dohody o brigádnickej

Odborník radí� Postup zamestnávateľa pri registrácii zamestnanca na účely sociálneho a zdravotného poistenia
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EPI monitoring (monitoring.epi.sk) – unikátny nástroj na preverovanie
a vyhľadávanie nových obchodných partnerov, ale aj na spoľahlivé sledova-
nie informácií o subjektoch, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii.



práci študentov, ktorý mu zakladá právo
na pravidelný mesačný príjem, na dô-
chodkové poistenie, a to najneskôr v le-
hote splatnosti poistného (v deň určený
na výplatu príjmov) za kalendárny me-
siac, v ktorom jeho mesačný príjem pre-
siahol 200 €,

– zamestnanca v právnom vzťahu na zá-
klade ním určenej dohody o brigádnickej
práci študentov, ktorý mu zakladá právo
na nepravidelný mesačný príjem, na dô-
chodkové poistenie, a to najneskôr v le-
hote splatnosti poistného (do ôsmeho
dňa druhého kalendárneho mesiaca,
ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom
právny vzťah zanikol), ak priemerný me-
sačný príjem presiahol 200 €,

– zamestnanca v právnom vzťahu na zá-
klade ním určenej dohody o brigádnic-
kej práci študentov na účely úrazového
poistenia a garančného poistenia, a to
pred vznikom tohto právneho vzťahu,
najneskôr pred začatím výkonu práce,

– zamestnanca, ktorý bol v právnom vzťa-
hu na základe ním určenej dohody o bri-
gádnickej práci študentov a po vyplate-
ní príjmu po skončení právneho vzťahu
mu vzniklo dôchodkové poistenie, a to
najneskôr v lehote splatnosti poistného,

– zamestnanca, ktorý je fyzickou osobou
s odvodovou úľavou, na účely úrazové-
ho poistenia a garančného poistenia,
a to pred vznikom pracovného alebo
štátnozamestnaneckého pomeru, naj-
neskôr pred začatím výkonu práce,

– zamestnanca, ktorý bol fyzickou osobou
s odvodovou úľavou a vzniklo mu povin-
né nemocenské poistenie, povinné dô-
chodkové poistenie a povinné poistenie
v nezamestnanosti z dôvodu príjmu vyš-
šieho ako 67 % priemernej mesačnej
mzdy v hospodárstve SR za rok, ktorý

dva roky predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom vznikol pracovný alebo štátno-
zamestnanecký pomer, a to najneskôr
v lehote splatnosti poistného,

– zamestnanca, ktorý bol fyzickou osobou
s odvodovou úľavou a vzniklo mu povin-
né nemocenské poistenie, povinné dô-
chodkové poistenie a povinné poistenie
v nezamestnanosti z dôvodu uplynutia
12 kalendárnych mesiacov trvania pra-
covného alebo štátnozamestnanecké-
ho pomeru, a to pred vznikom tohto
poistenia,

– zamestnanca, ktorý bol fyzickou osobou
s odvodovou úľavou a po vyplatení príj-
mu po skončení pracovného alebo štát-
nozamestnaneckého pomeru mu vznik-
lo povinné dôchodkové poistenie, a to
najneskôr v lehote splatnosti poistného.

V zmysle § 231 ods. 1 písm. b) zákona o so-
ciálnom poistení je zamestnávateľ povinný
odhlásiť z registra poistencov a sporiteľov
starobného dôchodkového sporenia:
– zamestnanca s pravidelným príjmom

z nemocenského poistenia, dôchodko-
vého poistenia a z poistenia v neza-
mestnanosti a zamestnanca s nepravi-
delným príjmom z dôchodkového pois-
tenia najneskôr v deň nasledujúci po
zániku poistení,

– zamestnanca v právnom vzťahu na zá-
klade ním určenej dohody o brigádnic-
kej práci študentov, ktorý mu zakladá
právo na pravidelný mesačný príjem,
z dôchodkového poistenia, a to:
- najneskôr v lehote splatnosti poist-

ného za kalendárny mesiac, v kto-
rom jeho mesačný príjem nepresia-
hol 200 €, alebo

- najneskôr v deň nasledujúci po zá-
niku poistenia,
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Rýchle a prehľadné informácie o finančnej situácii a platobnej disciplíne
obchodných spoločností a iných subjektov nájdete na monitoring.epi.sk.



– zamestnanca v právnom vzťahu na zá-
klade ním určenej dohody o brigádnic-
kej práci študentov z úrazového poiste-
nia a garančného poistenia v deň na-
sledujúci po skončení právneho vzťahu,

– zamestnanca, ktorý bol fyzickou oso-
bou s odvodovou úľavou, z úrazového
poistenia a garančného poistenia naj-
neskôr v deň nasledujúci po skončení
pracovného alebo štátnozamestnanec-
kého pomeru.

V priebehu trvania pracovnoprávneho vzťa-
hu je zamestnávateľ, okrem prihlasovacích
povinností, povinný [§ 231 ods. 1 písm. c)
a d)] oznámiť:
– prerušenie nemocenského poistenia, dô-

chodkového poistenia a poistenia v ne-
zamestnanosti zamestnanca do 8 dní od
tohto prerušenia,

– začiatok a koniec čerpania materskej
dovolenky alebo rodičovskej dovolenky
do 8 dní od začiatku alebo skončenia
čerpania.

V sociálnom poistení sa uplatňuje inštitút
prerušenia poistenia.

Zamestnancovi sa podľa § 26 ods. 1 a 3 zá-
kona o sociálnom poistení prerušuje povin-
né nemocenské poistenie, povinné dôchod-
kové poistenie a povinné poistenie v neza-
mestnanosti v období, v ktorom:
– čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy

podľa osobitného predpisu, okrem ospra-
vedlnenej neprítomnosti z dôvodu účasti
na štrajku,

– je dlhodobo uvoľnený z pracovného po-
meru, štátnozamestnaneckého pomeru
alebo zo služobného pomeru na výkon
verejnej funkcie, na výkon odborovej
funkcie alebo na výkon funkcie člena

zamestnaneckej rady, ak sa mu nepos-
kytuje mzda,

– má neospravedlnenú neprítomnosť
v práci,

– je vo výkone väzby alebo vo výkone od-
ňatia slobody,

– čerpá rodičovskú dovolenku,
– v období od 11. dňa potreby:

- ošetrovania chorého dieťaťa, manže-
la, manželky, rodiča, rodiča manže-
la/-lky, ktorých zdravotný stav podľa
potvrdenia lekára nevyhnutne vyža-
duje ošetrovanie inou osobou,

- starostlivosti o dieťa do 10 rokov ve-
ku, ak:
– dieťaťu bolo nariadené karantén-

ne opatrenie,
– predškolské zariadenie alebo za-

riadenie sociálnych služieb, v kto-
rom sa poskytuje dieťaťu starost-
livosť, alebo škola, ktorú dieťa
navštevuje, boli rozhodnutím prí-
slušných orgánov uzavreté ale-
bo v nich bolo nariadené karan-
ténne opatrenie,

– fyzická osoba, ktorá sa inak o die-
ťa stará, ochorela, bolo jej naria-
dené karanténne opatrenie ale-
bo v súvislosti s pôrodom bola
prijatá do ústavnej starostlivosti
zdravotníckeho zariadenia,

– odo dňa nasledujúceho po uplynutí
52 týždňov trvania dočasnej pracovnej
neschopnosti do jej skončenia.

Vznik prerušenia povinného nemocenské-
ho poistenia, povinného dôchodkového po-
istenia a povinného poistenia v nezamest-
nanosti sa v súlade s § 26 ods. 5 zákona
o sociálnom poistení posudzuje ako zánik
povinných poistení a skončenie prerušenia
sa posudzuje ako vznik týchto poistení.

Odborník radí� Postup zamestnávateľa pri registrácii zamestnanca na účely sociálneho a zdravotného poistenia
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Od 25. 5. 2018 nastane revolúcia v ochrane osobných údajov. Pripravte sa
už v predstihu na bezproblémové prijatie nových zmien na školení s lektorkou
JUDr. Marcelou Macovou, PhD.



Základným dokladom, na základe ktorého
zamestnávateľ prihlasuje a odhlasuje svo-
jich zamestnancov z registra poistencov,
oznamuje zmeny údajov prihlásených za-
mestnancov a prerušenia povinného pois-
tenia, je Registračný list FO.

V Registračnom liste FO sa okrem základ-
ných identifikačných údajov zamestnávate-
ľa a zamestnanca uvádza:
– označenie, že ide o prihlášku, preruše-

nie, zmenu, odhlášku alebo zrušenie
prihlásenia,

– pracovnoprávny vzťah, resp. typ zamest-
nanca uvedením číselného označenia:
- 1 – zamestnanec pravidelný príjem,
- 2 – zamestnanec nepravidelný príjem,
- 3 – DoVP (dohoda o vykonaní prá-

ce) – pravidelný príjem,
- 4 – DoVP – nepravidelný príjem,
- 5 – DoPČ (dohoda o pracovnej čin-

nosti) – pravidelný príjem,
- 6 – DoPČ – nepravidelný príjem,
- 7 – DoBPŠ (dohoda o brigádnickej

práci študentov) – pravidelný príjem,
- 8 – DoBPŠ – nepravidelný príjem,
- 9 – DoBPŠ bez dôchodkového po-

istenia – pravidelný príjem,
- 10 – DoBPŠ bez dôchodkového po-

istenia – nepravidelný príjem,
- 11 – DoBPŠ len na dôchodkové po-

istenie – pravidelný príjem,
- 12 – DoBPŠ len na dôchodkové po-

istenie – nepravidelný príjem,
- 14 – zamestnanec podľa § 4 ods. 1

písm. d) bod 1a zákona,
- 15 – zamestnanec podľa § 4 ods. 2

písm. c) zákona – prihlásenie na po-
vinné DP pri vzniku DP podľa § 20
ods. 5 zákona,

- 16 – zamestnanec, ktorému vznik-
lo povinné nemocenské poistenie

a poistenie v nezamestnanosti po-
dľa § 20 ods. 4 zákona,

- 17 – zamestnanec podľa § 4 ods. 2
písm. c) zákona,

- 18 – zamestnanec podľa § 4 ods. 1
písm. d) bod 1b zákona,

– skutočnosť, či ide o zamestnanca:
- ktorý je štatutárnym orgánom alebo

členom štatutárneho orgánu zamest-
návateľa a má najmenej 50 % účasť
na majetku,

- ktorého zamestnávateľom nie je fy-
zická alebo právnická osoba,

– pri oznamovaní prerušenia poistenia
dôvod prerušenia uvedením číselného
označenia:
- 1 – zamestnanec – čerpanie pra-

covného voľna bez náhrady mzdy
alebo služobného voľna bez nároku
na plat,

- 2 – zamestnanec – dlhodobé uvoľ-
nenie z pracovného pomeru, štátno-
zamestnaneckého pomeru alebo zo
služobného pomeru na výkon verej-
nej funkcie alebo na výkon odboro-
vej funkcie,

- 3 – zamestnanec – neospravedlne-
ná neprítomnosť v práci,

- 4 – zamestnanec – prerušenie od
11. dňa potreby osobného a celo-
denného ošetrovania fyzickej oso-
by alebo dieťaťa uvedených v § 39
ods. 1 písm. a) a b) zákona,

- 5 – zamestnanec – výkon väzby
alebo výkon trestu odňatia slobody,

- 6 – čerpanie rodičovskej dovolenky,
- 8 – zamestnanec – trvanie dočasnej

pracovnej neschopnosti odo dňa na-
sledujúceho po uplynutí 52 týždňov,

- 9 – zamestnanec – neospravedlne-
ná neprítomnosť v práci z dôvodu
účasti na štrajku,
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Neplaťte menej, ale ani viac DPH, než je nevyhnutné. Lektori Ozimý – Tužin-
ský vás na školení Daňová optimalizácia v roku 2017 naučia, ako zvýšiť vlastné
imanie; ako zvýšiť výsledok hospodárenia a ako sa vyhnúť daňovej strate.



– obdobie poistenia stanovené:
- dátumom vzniku poistenia, vzniku

právneho vzťahu (dohodár a typ za-
mestnanca 15 a 16), zrušenia pri-
hlásenia, vzniku prerušenia poiste-
nia s uvedením dôvodu prerušenia,
zániku poistenia, zániku prerušenia,

- dátumom začiatku materskej dovo-
lenky, skončenia materskej dovolen-
ky, začiatku rodičovskej dovolenky,
skončenia rodičovskej dovolenky.

Zamestnávateľ je povinný prihlásiť a od-
hlásiť zamestnanca elektronickým podaním
Registračného listu FO. V prípade, že v po-
daní urobí chybu, pre opravu nezrovnalostí
platí:

– chyba v identifikačných údajoch (meno,
priezvisko, adresa) sa opraví podaním
Registračného listu FO – zmena, kde
sa uvedú správne údaje,

– chyba v type zamestnanca, dátume vzni-
ku poistenia sa opraví podaním Regis-
tračného listu FO – zrušenie prihlásenia
a následne podaním Registračného listu
FO – prihláška so správnymi údajmi, ale
len v prípade, ak zamestnanec pracuje
a nebol medzičasom odhlásený,

– chybné údaje v Registračnom liste FO –
odhláška nie je možné vykonať elektro-
nicky, zamestnávateľ musí o storno pí-
somne požiadať príslušnú pobočku So-
ciálnej poisťovne a následne vykonať
opravu v závislosti od chyby.

Odborník radí� Postup zamestnávateľa pri registrácii zamestnanca na účely sociálneho a zdravotného poistenia
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Príklad č. 1:

Zamestnávateľ zamestnal dohodára na obdobie jedného mesiaca. Do Sociálnej poisťovne ho prihlásil ako doho-
dára s pravidelným príjmom. Keďže doba trvania dohody bola len 1 mesiac, išlo o dohodu s nepravidelným príj-
mom. Nezrovnalosť, ktorú zistil až po odhlásenídohodára, je v registri poistencov potrebné opraviť nasledovne:
– požiadať Sociálnu poisťovňu o vystornovanie RLFO – dohoda – odhláška,
– podať RLFO – zrušenie prihlásenia – dohoda pravidelný príjem,
– podať RLFO – prihláška – dohoda nepravidelný príjem,
– podať RLFO – odhláška – dohoda nepravidelný príjem.

�

2. Postup zamestnávateľa pri registrácii zamestnanca na
účely zdravotného poistenia

Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení zamestnancom na
účely zdravotného poistenia je fyzická
osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť
uvedenú v § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3
zákona a má nárok na príjem zo závislej
činnosti, t. j.:
– právo na príjem zo závislej činnosti po-

dľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m),
ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov,

– vrátane príjmu zo závislej činnosti, kto-
rý nepodlieha dani z príjmov preto, že
tak ustanovujú predpisy a medzinárod-
né zmluvy o zamedzení dvojitého zda-
nenia,

– vrátane príjmu zo závislej činnosti, ktorý
nepodlieha dani z príjmov, ak na fyzickú
osobu, ktorá zárobkovú činnosť vykoná-
va, sa v právnych vzťahoch sociálne-
ho poistenia uplatňujú predpisy SR po-
dľa Nariadenia Európskeho parlamentu

Neplaťte zbytočné pokuty! Všetko o správnom procese prijímania cudzin-
cov či vysielaní zamestnancov do zahraničia na školení so skúsenou lektor-
kou Júliou Pšenkovou.



a rady č. 883/2004 o koordinácii systé-
mov sociálneho zabezpečenia alebo sa
uplatňuje medzinárodná zmluva, ktorá
má prednosť pred zákonmi SR,

okrem príjmov:
– z dohody o brigádnickej práci študentov,
– z dohody o vykonaní práce a dohody

o pracovnej činnosti:
- poberateľov výsluhového dôchodku

z výsluhového zabezpečenia poli-
cajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchod-
kový vek,

- poberateľov invalidného výsluhové-
ho dôchodku z výsluhového zabez-
pečenia policajtov a vojakov,

- poberateľov starobného dôchodku,
- poberateľov invalidného dôchodku.

V zmysle § 24 písm. c) zákona o zdravotnom
poistení je zamestnávateľ povinný oznámiť
príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu plati-
teľa poistného, a to najneskôr do ôsmich
pracovných dníodo dňa, kedy došlo k zmene
platiteľa poistného, t. j. prihlásiť zamestnan-
ca do pobočky zdravotnej poisťovne, v ktorej
je zamestnanec poistený, do 8 pracovných
dní od vzniku pracovnoprávneho vzťahu
a odhlásiť zamestnanca do 8 pracovných
dníod skončenia pracovnoprávneho vzťahu.

Zamestnávateľ prihlasuje do príslušnej zdra-
votnej poisťovne:
– zamestnancov v pracovnom pomere,
– osoby poberajúce príjmy v nepravidel-

ných intervaloch alebo po skončení pra-
covného pomeru na posledný deň ka-
lendárneho mesiaca, ktorý predchádza
mesiacu, v ktorom dochádza k vyplate-
niu príjmu, pričom prihlásenie a odhlá-
senie sa vykoná v jeden deň,

– zamestnancov pracujúcich na základe
dohody o pracovnej činnosti a dohody

o vykonaní práce, ak na účely zdravotné-
ho poistenia majú postavenie zamest-
nanca a povinnosť platiť preddavky na
poistné,

– zamestnancov s odvodovou úľavou, za
ktorých platí poistné štát (a zároveň plní
oznamovaciu povinnosť za poistencov
štátu), t. j. zamestnancov, ktorí vykoná-
vajú zárobkovú činnosť v pracovnom
alebo štátnozamestnaneckom pomere,
z ktorého majú právo na pravidelný
mesačný príjem, ak podľa § 11 ods. 7
písm. v) zákona:
- boli pred vznikom pracovného alebo

štátnozamestnaneckého pomeru:
– občanom vedeným v evidencii

uchádzačov o zamestnanie naj-
menej 12 po sebe nasledujúcich
mesiacov a dôvodom vyradenia
z evidencie uchádzačov o za-
mestnanie bol vznik tohto pra-
covného alebo štátnozamestna-
neckého pomeru,

– občanom vedeným v evidencii
uchádzačov o zamestnanie naj-
menej 6 po sebe nasledujúcich
mesiacov, jeho trvalý pobyt je
v najmenej rozvinutom okrese
a dôvodom vyradenia z eviden-
cie uchádzačov o zamestnanie
bol vznik tohto pracovného ale-
bo štátnozamestnaneckého po-
meru,

- suma mesačného príjmu nie je ne-
pretržite vyššia ako 67 % priemer-
nej mesačnej mzdy zamestnanca
v hospodárstve SR zistenej Štatis-
tickým úradom SR za kalendárny
rok, ktorý 2 roky predchádza kalen-
dárnemu roku, v ktorom vznikol pra-
covný alebo štátnozamestnanec-
ký pomer (ak bol pracovný alebo
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O zmenách v zákonoch a ich vplyve na vymáhanie pohľadávok vás na praktic-
kom školení informuje Ing. Ľubomír Havierník. Získajte náhľad na krízové riadenie
a komunikáciu, ktoré vám uľahčia vyrovnať sa s problémami v rizikovom období.



štátnozamestnanecký pomer uza-
tvorený v roku 2016 a pokračuje
v roku 2017, je to 574,86 €, ak pra-
covný alebo štátnozamestnanecký
pomer vznikol v roku 2017, je to
591,61 €),

- príslušná zdravotná poisťovňa nee-
viduje voči ich zamestnávateľovi ku
dňu vzniku pracovného alebo štát-
nozamestnaneckého pomeru pohľa-
dávku na preddavku na poistnom, na
nedoplatku z ročného zúčtovania po-
istného a na úrokoch z omeškania,

- zamestnávateľ neznížil počet zamest-
nancov z dôvodu prijatia takýchto za-
mestnancov,

- odo dňa vzniku pracovného alebo
štátnozamestnaneckého pomeru ne-
uplynulo viac ako 12 kalendárnych
mesiacov.

Zamestnávateľ neprihlasuje osoby, ktoré
nie sú povinné platiť preddavky na zdravot-
né poistenie, t. j.:
– osoby pracujúce na základe dohody o bri-

gádnickej práci študentov,
– osoby pracujúce na základe dohody

o vykonaní práce a dohody o pracovnej
činnosti, ak sú poberateľmi výsluhového
dôchodku z výsluhového zabezpečenia
policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchod-
kový vek, ak sú poberateľmi invalidného
výsluhového dôchodku z výsluhového
zabezpečenia policajtov a vojakov, ak
sú poberateľmi starobného dôchodku
alebo invalidného dôchodku.

Zamestnávateľ je povinný písomne ozná-
miť príslušnej zdravotnej poisťovni do kon-
ca kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom došlo k zmene plati-
teľa poistného, prípady, keď je platiteľom

poistného štát [§ 24 písm. c)], t. j. oznámiť
skutočnosť, kedy platiteľom poistného začí-
na, resp. prestáva byť štát. Zamestnávateľ
tak plní oznamovaciu povinnosť za po-
istencov štátu uvedených v § 11 ods. 7
písm. c), g), j), k), l), m), r) a s) zákona, t. j. za:
– fyzickú osobu, ktorá poberá rodičovský

príspevok,
– fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje sta-

rostlivosť v zariadení, v ktorom je umiest-
nená na základe rozhodnutia súdu, ale-
bo v zariadení sociálnych služieb celo-
ročne,

– fyzickú osobu, ktorá sa osobne celo-
denne a riadne stará o dieťa vo veku do
šiestich rokov,

– fyzickú osobu, ktorá opatruje fyzickú
osobu s ťažkým zdravotným postihnu-
tím alebo blízku osobu, ktorá je staršia
ako 80 rokov,

– manželku alebo manžela zamestnan-
ca, ktorý vykonáva štátnu službu v cu-
dzine alebo vykonáva práce vo verej-
nom záujme v zahraničí,

– fyzickú osobu:
- ktorá poberá náhradu príjmu, nemo-

censké, ošetrovné alebo materské,
- ktorej vznikol nárok na nemocen-

ské po uplynutí podporného obdo-
bia a ktorej trvá dočasná pracovná
neschopnosť,

- ktorej vznikol nárok na ošetrovné po
uplynutí10. dňa potreby ošetrovania,

- ktorej trvá dočasná pracovná ne-
schopnosť, potreba ošetrovania, kto-
rá je tehotná alebo sa stará o narode-
né dieťa a ktorej nevznikol nárok na
nemocenské, ošetrovné alebo ma-
terské,

– fyzickú osobu, ktorá vykonáva pracov-
nú činnosť pre cirkevné, rehoľné a cha-
ritatívne spoločenstvo,

Odborník radí� Postup zamestnávateľa pri registrácii zamestnanca na účely sociálneho a zdravotného poistenia
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Potrebujete doplniť vedomosti zo mzdovej alebo účtovnej oblasti? Navštívte
2-dňové školenie Mzdy pre začiatočníkov so skúsenou lektorkou Júliou
Pšenkovou.



– fyzickú osobu, ktorá je nemocensky za-
bezpečená a poberá náhradu služob-
ného platu policajta a náhradu služob-
ného príjmu profesionálneho vojaka.

Keďže fyzická osoba sa v dňoch, v ktorých
nepoberá príjem zo závislej činnosti, nepo-
važuje za zamestnanca (§ 11 ods. 3 druhá
veta), zamestnávateľ je povinný aj túto sku-
točnosť oznámiť príslušnej zdravotnej po-
isťovni, a to do konca kalendárneho mesia-
ca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom do-
šlo k tejto skutočnosti.

Prihlásenie, odhlásenie zamestnanca a ozná-
menie zmien zamestnávateľ vykoná pros-
tredníctvom Oznámenia zamestnávateľa
o poistencoch pri zmene platiteľa poistné-
ho na verejné zdravotné poistenie, ktoré
určil Úrad pre dohľad nad zdravotnou sta-
rostlivosťou s platnosťou od 1. 10. 2016 Me-
todickým usmernením č. 12/3/2014 – Spô-
sob oznámenia platiteľa poistného o vzni-
ku, zmene a zániku platiteľa poistného na
verejné zdravotné poistenie voči zdravot-
nej poisťovni. V Oznámení zamestnávateľa
sa okrem obdobia, za ktoré sa podáva, a zá-
kladných identifikačných údajov zamestná-
vateľa a zamestnanca uvádza:
– označenie, či ide o oznámenie nové

alebo opravné,
– kód:

- číslo a k nemu prislúchajúce písmeno
zo zoznamu kódov (uvedených vo
vysvetlivkách k oznámeniu), napr.:

– 1C – fyzická osoba, ktorá pobe-
rá rodičovský príspevok,

– 1K – fyzická osoba, ktorá sa sta-
rá o dieťa vo veku do 6 rokov,

– 1O – fyzická osoba, ktorá pobe-
rá náhradu príjmu, nemocenské,
ošetrovné alebo materské,

– 1W – zamestnanec s odvodo-
vou úľavou,

– 2 – zamestnanec,
- v zmysle Metodického usmernenia

sa používajú osobitné kódy:
– 2Y – na oznamovanie zmien z ti-

tulu nepravidelných príjmov ale-
bo príjmov vyplatených po skon-
čení pracovného pomeru,

– 2N – na oznamovanie zmien z ti-
tulu čerpania neplateného voľna
zamestnanca a absencie,

– 2D – na oznamovanie zmien z ti-
tulu zamestnávania fyzickej oso-
by na základe dohody o vykona-
ní práce alebo dohody o pracov-
nej činnosti,

– 2P – na oznamovanie zmien z ti-
tulu zamestnávania fyzickej oso-
by, ktorá má nárok na odpočíta-
teľnú položku a ktorá sa pokladá
u toho istého zamestnávateľa za
zamestnanca aj z iného dôvodu,

– platnosť zmeny:
Z = začiatok platnosti kategórie,
K = koniec platnosti kategórie,
X = storno,

– dátum v tvare DDMMRRRR.
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3. Registrácia zamestnanca v pracovnom pomere
Ak fyzická osoba vykonáva zárobkovú čin-
nosť na základe pracovnej zmluvy podľa Zá-
konníka práce a má právo na pravidelný me-
sačný príjem zo závislej činnosti, považuje

sa za zamestnanca na účely sociálneho
aj zdravotného poistenia. Na účely sociál-
neho poistenia je zamestnávateľ povinný
prihlásiť/odhlásiť do/z registra poistencov

Od januára 2018 budú platné zmeny vo viacerých daňových zákonoch. Pripra-
vili sme pre vás seminár DPH, DzP, Daňový poriadok – zmeny od 1. 1. 2018
s Ing. Soňou Ugróczy, ktorá vám uľahčí aplikovanie nových pravidiel v praxi.



a oznámiť zmeny údajov prihlásených za-
mestnancov a prerušenie poistenia prostred-
níctvom Registračného listu FO s použitím
typu zamestnanca 1 – zamestnanec s pravi-
delným príjmom, ktorým ho prihlasuje na ne-
mocenské poistenie, dôchodkové poiste-
nie a poistenie v neza-
mestnanosti, a to pred
vznikom týchto poiste-
ní, najneskôr pred za-
čatím výkonu činnosti
zamestnanca a odhla-
suje najneskôr v deň
nasledujúci po zániku poistení, bez ohľadu
na to, či fyzická osoba je registrovaná u toho
istého zamestnávateľa ako zamestnanec aj
z iného dôvodu (štatutár, dohoda o práci vy-
konávanej mimo pracovného pomeru).

Zamestnávateľ zamestnanca vykazuje v Me-
sačnom výkaze poistného a príspevkov a ak
ide o zamestnanca, ktorému bol vyplatený
príjem po zániku poistení, vo Výkaze poistné-
ho a príspevkov.

Na účely zdravotného poistenia je zamest-
návateľ povinný prihlásiť/odhlásiť do/z prí-
slušnej zdravotnej poisťovne s použitím kódu
2 – prihlásiť dňom vzniku pracovného pome-
ru, do 8 pracovných dní od vzniku pracovné-
ho pomeru a odhlásiť dňom zániku pracov-
ného pomeru, do 8 pracovných dníod zániku
pracovného pomeru.

Ak je zamestnanec u toho istého zamest-
návateľa registrovaný aj z iného dôvodu,
zamestnávateľ ho registruje iba raz (pred-
nostne kódom 2) a vo Výkaze preddavkov
vykazuje tiež iba raz.

Ak zamestnanec má len jedného zamest-
návateľa, neuplatňuje si odvodovú úľa-
vu za predtým dlhodobo nezamestnaného
občana alebo občana s trvalým pobytom
v najmenej rozvinutom okrese a nie je sú-
časne samostatne zárobkovo činnou oso-

bou, spĺňa podmienky
pre uplatnenie odpo-
čítateľnej položky na
účely zdravotného po-
istenia. Nárok zamest-
nanca na odpočítateľ-
nú položku má vplyv

na oznamovaciu povinnosť zamestnávate-
ľa voči príslušnej zdravotnej poisťovni v prí-
pade, ak sa zamestnanec považuje za za-
mestnanca aj z iného dôvodu.

Zamestnávateľ túto skutočnosť oznamuje
kódom 2P, pričom:
– ak dôjde k vzniku pracovného pomeru

u osoby, ktorá má nárok na odpočítateľ-
nú položku a súčasne v rovnaký deň na-
stane aj skutočnosť, že táto osoba bude
považovaná za zamestnanca z iného
dôvodu, použije pri prihlásení takejto
osoby súčasne kód 2 Z aj kód 2P Z,

– ak dôjde k vzniku pracovného pomeru
u osoby, ktorá má nárok na odpočítateľ-
nú položku a táto osoba je už evidova-
ná ako zamestnanec z iného dôvodu,
použije pri vzniku pracovného pomeru
len kód 2P Z,

– ak dôjde k zániku pracovného pomeru
u osoby, ktorá má nárok na odpočítateľ-
nú položku a táto osoba je naďalej evi-
dovaná ako zamestnanec z iného dô-
vodu, použije pri zániku pracovného
pomeru len kód 2P K.

Odborník radí� Postup zamestnávateľa pri registrácii zamestnanca na účely sociálneho a zdravotného poistenia
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Zamestnávateľ zamestnanca vykazuje
v Mesačnom výkaze poistného a prís-
pevkov a ak ide o zamestnanca, kto-
rému bol vyplatený príjem po zániku
poistení, vo Výkaze poistného a prís-
pevkov.

Príklad č. 2:

Príklady plnenia oznamovacej povinnosti pri zmene štatútu zamestnanca

Neustále sa snažíme zlepšovať naše služby a produkty. Preto pre vás pripravu-
jeme nové videoškolenia o najdôležitejších zmenách v legislatíve a aktuálnych
témach. Kompletnú ponuku nájdete na stránke www.profivzdelavanie.sk.



Dôvod
Sociálna poisťovňa
Registračný list FO

Zdravotná poisťovňa
Oznámenie zamestnávateľa

Pracovný pomer
(vznik/skončenie)

RLFO: prihláška/odhláška

Typ zamestnanca: 1

Dátum vzniku poistenia/dátum zániku poistenia

Termín: pred vznikom PP/v deň zániku PP

Kód: 2 Z / 2 K

Termín: do 8 pracovných dní od vzniku PP/
zániku PP

Pracovná neschopnosť
do 52 týždňov

Neoznamuje sa
Kód: 10 Z  / 10 K

Termín: do konca mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom vznikla PN/skončila PN

Pracovná neschopnosť
po 52. týždni

RLFO: prerušenie

Dátum vzniku prerušenia/dátum zániku pre-
rušenia

Dôvod prerušenia: 8

Termín: do 8 kalendárnych dní

Kód: 10 K

Termín: do konca mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom skončila PN

Ošetrovanie člena rodiny
do 10 kalendárnych dní

Neoznamuje sa

Kód: 10 Z / 10 K

Termín: do konca mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom vznikla OČR/skončila
OČR

Ošetrovanie člena rodiny
od 11. dňa

RLFO: prerušenie

Dátum vzniku prerušenia/Dátum zániku
prerušenia

Dôvod prerušenia: 4

Termín: do 8 kalendárnych dní

Kód: 10 K

Termín: do konca mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom skončila OČR

Celodenné neplatené
voľno

RLFO: prerušenie

Dátum vzniku prerušenia/Dátum zániku
prerušenia

Dôvod prerušenia: 1

Termín: do 8 kalendárnych dní

Kód: 2N Z / 2N K

Termín: do konca mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom začalo/skončilo nepla-
tené voľno

Celodenná absencia

RLFO: prerušenie

Dátum vzniku prerušenia/Dátum zániku
prerušenia

Dôvod prerušenia: 3

Termín: do 8 kalendárnych dní

Kód: 2N Z / 2N K

Termín: do konca mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom začala/skončila ab-
sencia

Celodenný zákonný
štrajk

Neoznamuje sa
Kód: 2N Z / 2N K

Termín: do konca mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom sa štrajk konal

Celodenný nezákonný
štrajk

RLFO: prerušenie

Dátum vzniku prerušenia/Dátum zániku pre-
rušenia

Dôvod prerušenia: 9

Termín: do 8 kalendárnych dní

Kód: 2N Z / 2N K

Termín: do konca mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom sa štrajk konal
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Praktické príklady zo súčasných noviel a zmien v zákonoch vám ponúka-
me aj v digitálnej podobe. Získajte ročný prístup k širokej ponuke videoškolení
len za 120 €. Viacej informácií na www.profivzdelavanie.sk.
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Dôvod
Sociálna poisťovňa
Registračný list FO

Zdravotná poisťovňa
Oznámenie zamestnávateľa

Dlhodobé uvoľnenie na
výkon verejnej alebo od-
borovej funkcie

RLFO: prerušenie

Dátum vzniku prerušenia/Dátum zániku
prerušenia

Dôvod prerušenia: 2

Termín: do 8 kalendárnych dní

Kód: 2N Z / 2N K

Termín: do konca mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom začalo uvoľne-
nie/skončilo uvoľnenie

Materská dovolenka

RLFO: zmena

Dátum začiatku MD/Dátum skončenia MD

Termín: do 8 kalendárnych dní

Kód: 10 Z / 10 K

Termín: do konca mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom začala MD/skončila
MD

Rodičovská dovolenka

RLFO: zmena

Dátum začiatku RD/Dátum skončenia RD

Termín: do 8 kalendárnych dní

Kód: 2 K / 2 Z*

Termín: do 8 pracovných dní od skonče-
nia/začatia činnosti zamestnanca z dôvodu
RD

RLFO: prerušenie

Dátum vzniku prerušenia/Dátum zániku
prerušenia

Dôvod prerušenia: 6

Termín: do 8 kalendárnych dní

Kód: 1C Z / 1C K*

Termín: do konca mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom začalo/skončilo pobe-
ranie rodičovského príspevku

Rodičovský príspevok
(popri zamestnaní)

Neoznamuje sa

Kód: 1C Z C K

Termín: do konca mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom začalo/skončilo pobe-
ranie rodičovského príspevku

* pri nástupe do zamestnania po rodičovskej dovolenke počas poberania rodičovského príspevku sa ozna-
muje kód 2 Z, kód 1C K sa oznamuje až pri skončení poberania rodičovského príspevku
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Príklad č. 3:

Plnenie registračnej povinnosti pri poskytnutí príjmu po skončení pracovného pomeru

Sociálna poisťovňa
Registračný list FO

Zdravotná poisťovňa
Oznámenie zamestnávateľa

Zamestnanec sa neprihlasuje
Kód: 2Y Z / 2Y K (na posledný deň mesiaca, za ktorý je príjem zúčtovaný)

Termín: do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom je príjem zúčtovaný
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4. Registrácia štatutára a člena štatutárneho a iného orgánu
právnickej osoby

Ak štatutár a člen štatutárneho a iného or-
gánu právnickej osoby vykonáva funkciu:

– bez nároku na odmenu za výkon funkcie
– na účely sociálneho a zdravotného

Odborné školenia a konferencie s kvalifikovanými lektormi takmer po
celom Slovensku. Sledujte našu ponuku školení na www.profivzdelavanie.sk
a my vám garantujeme, že nič nezmeškáte.



poistenia sa za zamestnanca nepova-
žuje,

– s právom na pravidelnú alebo nepravi-
delnú odmenu za výkon funkcie – na
účely sociálneho a zdravotného poiste-
nia sa považuje za zamestnanca.

Na účely sociálneho poistenia je zamest-
návateľ povinný prihlásiť/odhlásiť do/z regis-
tra poistencov a oznámiť zmeny údajov pri-
hlásených zamestnancov a prerušenie po-
istenia prostredníctvom Registračného listu
FO s použitím typu zamestnanca:
– 1 – zamestnanec s pravidelným príjmom,

ktorým ho prihlasuje na nemocenské po-
istenie, dôchodkové poistenie a poiste-
nie v nezamestnanosti, a to pred vzni-
kom týchto poistení (pred ustanovením
práva na pravidelný príjem), najneskôr
pred začatím výkonu činnosti zamest-
nanca a odhlasuje najneskôr v deň nas-
ledujúci po zániku poistení,

– 2 – zamestnanec s nepravidelným príj-
mom, ktorým ho prihlasuje na dôchod-
kové poistenie, a to pred vznikom pois-
tenia (pred ustanovením práva na ne-
pravidelný príjem), najneskôr pred za-
čatím výkonu činnosti zamestnanca
a odhlasuje najneskôr v deň nasledujú-
ci po zániku poistenia,

bez ohľadu na to, či štatutár a člen štatutár-
neho a iného orgánu právnickej osoby je re-
gistrovaný u toho istého zamestnávateľa ako
zamestnanec aj z iného dôvodu (pracovná

zmluva, dohoda o práci vykonávanej mimo
pracovného pomeru).

Zamestnávateľ štatutára a člena štatutárneho
a iného orgánu právnickej osoby vykazuje:
– v Mesačnom výkaze poistného a prís-

pevkov – ak ide o zamestnanca s pravi-
delným príjmom,

– vo Výkaze poistného a príspevkov – ak
ide o zamestnanca s nepravidelným príj-
mom alebo zamestnanca, ktorému bol
vyplatený príjem po zániku poistenia.

Na účely zdravotného poistenia je zamest-
návateľ povinný prihlásiť/odhlásiť do/z prísluš-
nej zdravotnej poisťovne s použitím kódu:
– 2 – ak ide o zamestnanca s pravidel-

ným príjmom – prihlásiť dňom ustano-
venia práva na pravidelný mesačný prí-
jem, do 8 pracovných dní od ustanove-
nia a odhlásiť dňom zániku práva na prí-
jem, do 8 pracovných dní,

– 2Y – ak ide o zamestnanca s nepravi-
delným príjmom vždy k poslednému
dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý
bol príjem zúčtovaný, do konca nasle-
dujúceho kalendárneho mesiaca.

Ak štatutár a člen štatutárneho a iného or-
gánu právnickej osoby je u toho istého za-
mestnávateľa registrovaný aj z iného dôvo-
du, zamestnávateľ ho registruje iba raz
(prednostne kódom 2) a vo Výkaze pred-
davkov vykazuje tiež iba raz.
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5. Registrácia zamestnanca s odvodovou úľavou
Fyzická osoba spĺňajúca podmienky na
uplatnenie odvodovej úľavy vymedzené v § 4
ods. 1 písm. d) zákona o sociálnom poistení
a v § 11 ods. 7 písm. v) zákona o zdravotnom
poistení:

– sa na účely sociálneho poistenia nepo-
važuje za zamestnanca – počas doby
uplatňovania odvodovej úľavy nebude
nemocensky poistená, dôchodkovo po-
istená ani poistená v nezamestnanosti

„Revolúcia“ v ochrane osobných údajov účinná od 25. mája 2018. Začnite sa
už teraz priebežne pripravovať na zmeny, ktorým sa budúci rok určite nevyhnete,
a to na jednej z unikátnych konferencií o Ochrane osobných údajov.



a zamestnávateľ bude za ňu platiť len:
- úrazové poistenie a garančné pois-

tenie – pri fyzických osobách v pra-
covnom pomere,

- úrazové poistenie – pri fyzických
osobách v štátnozamestnaneckom
pomere,

– sa na účely zdravotného poistenia po-
važuje za zamestnanca s 0 % sadzbou
poistného pre zamestnanca aj zamest-
návateľa, za ktorého podľa § 11 ods. 7
písm. v) zákona platí poistné štát.

Na účely sociálneho poistenia je zamest-
návateľ povinný prihlásiť/odhlásiť zamest-
nanca do/z registra poistencov a oznámiť
zmeny údajov prihlásených zamestnancov
a prerušenia poistenia prostredníctvom Re-
gistračného listu FO. V súvislosti s uplatňo-
vaním odvodovej úľavy sa používa typ za-
mestnanca:
– 14 – zamestnanec podľa § 4 ods. 1

písm. d) bod 1a zákona, ktorým zamest-
návateľ prihlasuje zamestnanca s odvo-
dovou úľavou (z dôvodu, že pred vzni-
kom pracovného pomeru bol dlhodobo
nezamestnaným občanom) na účely úra-
zového poistenia a garančného poiste-
nia pred vznikom pracovného alebo štát-
nozamestnaneckého pomeru, najneskôr
pred začatím výkonu práce a odhlasuje
zamestnanca najneskôr v deň nasledu-
júci po skončení pracovného alebo štát-
nozamestnaneckého pomeru,

– 15 – zamestnanec podľa § 4 ods. 2
písm. c) zákona – prihlásenie na povin-
né dôchodkové poistenie pri vzniku dô-
chodkového poistenia podľa § 20 ods. 5
zákona, ktorým zamestnávateľ prihla-
suje zamestnanca na povinné dôchod-
kové poistenie od vzniku pracovného
alebo štátnozamestnaneckého pomeru

v lehote splatnosti poistného, ak rozpo-
čítaním príjmu vyplateného po skončení
pracovného vzťahu, z ktorého sa uplat-
ňovala odvodová úľava, došlo k presiah-
nutiu stanoveného príjmu a prihlásením
sa zamestnanec stáva zamestnancom
typ 17 – zamestnanec podľa § 4 ods. 2
písm. c) zákona,

– 16 – zamestnanec, ktorému vzniklo po-
vinné poistenie podľa § 20 ods. 4 záko-
na, ktorým zamestnávateľ prihlasuje za-
mestnanca:
- na povinné nemocenské poistenie,

povinné dôchodkové poistenie a po-
vinné poistenie v nezamestnanosti
v lehote splatnosti poistného, ak po-
čas prvých 12 kalendárnych mesia-
cov zamestnanec s odvodovou úľa-
vou presiahne stanovený príjem,

- na povinné nemocenské poistenie,
povinné dôchodkové poistenie a po-
vinné poistenie v nezamestnanosti
pred vznikom týchto poistení, ak od-
vodová úľava trvá viac ako 12 kalen-
dárnych mesiacov

a zamestnanec sa stáva zamestnan-
com typ 1 – zamestnanec s pravidel-
ným príjmom,

– 17 – zamestnanec podľa § 4 ods. 2
písm. c) zákona, ktorým zamestnávateľ
oznamuje obdobia podľa § 26 ods. 1 a 3
zákona (prerušenie poistenia) počas tr-
vania pracovného alebo štátnozames-
tnaneckého pomeru, ak zamestnanca
prihlásil na povinné dôchodkové pois-
tenie typom 15,

– 18 – zamestnanec podľa § 4 ods. 1
písm. d) bod 1b zákona, ktorým zamest-
návateľ prihlasuje zamestnanca s odvo-
dovou úľavou (z dôvodu, že pred vzni-
kom pracovného pomeru bol vedený
v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Odborník radí� Postup zamestnávateľa pri registrácii zamestnanca na účely sociálneho a zdravotného poistenia
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Hľadáte reklamný priestor? Vysoká obsahová relevancia, tisíce návštevní-
kov a kvalitný obsah. Kde umiestnime váš banner? Pozrite si služby na
www.pp.sk.



a má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom
okrese) na účely úrazového poistenia
a garančného poistenia pred vznikom
pracovného alebo štátnozamestnanec-
kého pomeru, najneskôr pred začatím
výkonu práce a odhlasuje zamestnanca
najneskôr v deň nasledujúci po skonče-
ní pracovného alebo štátnozamestna-
neckého pomeru.

V Mesačnom výkaze poistného a príspev-
kov zamestnávateľ vykazuje:
– zamestnancov podľa § 4 ods. 1 písm. d)

zákona, t. j. zamestnancov na účely úra-
zového a garančného poistenia v obdo-
bí uplatňovania odvodovej úľavy, s ty-
pom zamestnanca 14 alebo 18,

– zamestnancov, ktorým vzniklo povinné
poistenie podľa § 20 ods. 4 zákona, t. j.
zamestnancov, ktorých prihlásil typom
16, keďže im vzniklo povinné poiste-
nie v dôsledku prekročenia stanovené-
ho príjmu alebo v dôsledku uplynutia
12 kalendárnych mesiacov trvania od-
vodovej úľavy a vykazuje ich s typom
zamestnanca 1.

Vo Výkaze poistného a príspevkov zamest-
návateľ vykazuje:
– zamestnancov podľa § 4 ods. 1 písm. d)

zákona, ak im bol po zániku pracovného

alebo štátnozamestnaneckého pomeru
zúčtovaný príjem zo závislej činnosti
a nevzniklo im povinné dôchodkové pois-
tenie, s typom zamestnanca 14 alebo 18,

– zamestnancov podľa § 4 ods. 2 písm. c)
zákona, t. j. zamestnancov, ktorým
vzniklo povinné dôchodkové poistenie
v dôsledku vyplatenia príjmu po skon-
čení pracovného alebo štátnozames-
tnaneckého pomeru, s typom zamest-
nanca 17.

Za zamestnanca s odvodovou úľavou bude
zamestnávateľ po dobu 12 kalendárnych
mesiacov platiť úrazové poistenie a garanč-
né poistenie, ak je garančne poistený. Ak
mesačný príjem prekročí stanovenú hranicu
(574,35 €, resp. 591,61 €), zamestnancovi
vzniká podľa § 20 ods. 4 písm. a) záko-
na povinné nemocenské poistenie, povinné
dôchodkové poistenie a povinné poistenie
v nezamestnanosti, a to od prvého dňa me-
siaca, v ktorom príjem prekročí stanovenú
hranicu, nie skôr ako od prvého dňa trvania
pracovného alebo štátnozamestnaneckého
pomeru.

Aj keď v nasledujúcom mesiaci príjem kles-
ne pod stanovenú hranicu a ešte nebola
vyčerpaná 12-mesačná lehota, odvodovú
úľavu už nie je možné uplatniť.
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Príklad č. 4:

Zamestnávateľ zamestnal dlhodobo nezamestnaného občana od 1. 1. 2017. Na účely sociálneho poistenia sa
za zamestnanca v súlade s § 4 ods. 1 písm. d) bod 1a zákona nepovažuje. Do registra poistencov Sociálnej po-
isťovne ho prihlásil typom 14. Mesačný príjem zamestnanca v období január až august je mesačne 590 €. Na za-
mestnanca sa v uvedených mesiacoch vzťahuje odvodová úľava. Za mesiac september zamestnanec dosiahol
príjem 610 €. Od 1. 9. 2017 zamestnancovi vzniká povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poiste-
nie a povinné poistenie v nezamestnanosti a zamestnávateľ ho musí k 1. 9. prihlásiť ako typ zamestnanca 16
v lehote splatnosti poistného za mesiac september. Zamestnanec sa stáva zamestnancom s pravidelným príj-
mom s povinným sociálnym poistením a zamestnávateľ ho bude naďalej vykazovať ako typ zamestnanca 1.

�

Aj tento rok sme pre vás pripravili konferenciu zameranú na dôležité zmeny v ob-
lasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2018. Získajte všetky potrebné informá-
cie na jednom mieste s odborníkmi – Tužinský, Ozimý, Macová a Masárová.



Ak bude po skončení pracovného alebo štát-
nozamestnaneckého pomeru, ktorý trval ma-
ximálne 12 kalendárnych mesiacov, počas
ktorých sa uplatňovala odvodová úľava, vy-
platený príjem a pomerná časť tohto príjmu
a príjmu z pracovného alebo štátnozamest-

naneckého pomeru pripadajúca na každý
kalendárny mesiac trvania je vyššia ako sta-
novená hranica, zamestnancovi vzniká po-
dľa § 20 ods. 5 zákona povinné dôchodkové
poistenie, a to odo dňa vzniku pracovného
alebo štátnozamestnaneckého pomeru.
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Príklad č. 5:

Zamestnávateľ zamestnal od 1. 1. 2017 občana vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie viac ako
6 mesiacov, ktorý má trvalý pobyt v Rimavskej Sobote. Rimavská Sobota je vedená v zozname najmenej roz-
vinutých okresov (ÚPSVaR). Na účely sociálneho poistenia sa tento občan za zamestnanca v súlade s § 4
ods. 1 písm. d) bod 1a zákona nepovažuje. Pracovný pomer skončí 30. 9. 2017. Počas celej doby trvania pra-
covného pomeru mesačný príjem dosahoval 580 €. Zamestnávateľ zamestnanca vykazoval v Mesačnom vý-
kaze poistného a príspevkov s typom zamestnanca 18. Po skončení pracovného pomeru bude zamestnanco-
vi v novembri 2017 zúčtovaná dodatočná odmena vo výške 900 €. Celkový príjem dosiahol 6 120 €, čo je
v priemere na mesiac 680 €. Zamestnancovi vzniklo povinné dôchodkové poistenie od 1. 1. 2017 a zamestná-
vateľ ho musí prihlásiť ako typ 15 a doplatiť poistné za zamestnanca aj zamestnávateľa. Zamestnávateľ vy-
káže zamestnanca vo Výkaze poistného a príspevkov za mesiac november s typom zamestnanca 17.

�

Na účely zdravotného poistenia je za-
mestnávateľ povinný fyzickú osobu spĺňa-
júcu podmienky na uplatnenie odvodovej
úľavy prihlásiť/odhlásiť do/z príslušnej zdra-
votnej poisťovne, tak ako iných zamestnan-
cov, do ôsmich pracovných dní odo dňa
vzniku/zániku pracovného alebo štátnoza-
mestnaneckého pomeru prostredníctvom
Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch
pri zmene platiteľa poistného na verejné
zdravotné poistenie. Zamestnávateľ takých-
to zamestnancov:
– prihlasuje kódom 1W a súčasne kódom 2,

platnosť zmeny Z, pričom obidva poist-
né vzťahy musia mať rovnaký dátum
začiatku,

– pri ukončení zamestnávania odhlasuje
kódom 1W a súčasne kódom 2, platnosť
zmeny K, pričom obidva poistné vzťahy
musia mať rovnaký dátum ukončenia,

– pri prekročení sumy stanoveného me-
sačného príjmu alebo po uplynutí 12
kalendárnych mesiacov odo dňa vzniku
pracovného alebo štátnozamestnanec-
kého pomeru oznámia zmenu kódom
1W, platnosť zmeny K.

Príklad č. 6:

Vznik pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru zamestnanca s odvodovou úľavou dňa 16. marca
2017:
– kód zmeny: 2, platnosť zmeny: Z, dátum: 16. 03. 2017,
– kód zmeny: 1W, platnosť zmeny: Z, dátum: 16. 03. 2017.

Ukončenie uplatňovania odvodovej úľavy pri prekročení stanovenej hranice príjmu za mesiac november 2017,
ak pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer trvá naďalej:

Už koncom novembra sme pre vás tradične pripravili „Mzdársku školu“, kde
vás špecialista na účtovníctvo RNDr. Jozef Mihál informuje o najdôležitejších
zákonoch týkajúcich sa práce mzdovej účtovníčky a personalistky.



– kód zmeny: 1W, platnosť zmeny: K, dátum: 31. 10. 2017 – zamestnanec ostáva naďalej prihlásený kó-
dom 2 a odhlási sa pri ukončení pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru kódom 2.

Ukončenie uplatňovania odvodovej úľavy pri uplynutí 12 kalendárnych mesiacov, ak pracovný alebo štátnoza-
mestnanecký pomer trvá naďalej:
– kód zmeny: 1W, platnosť zmeny: K, dátum: 28. 02. 2018 – zamestnanec ostáva naďalej prihlásený kó-

dom 2 a odhlási sa pri ukončení pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru kódom 2.

Ukončenie pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru pred uplynutím 12 kalendárnych mesiacov
uplatňovania odvodovej úľavy, dňa 30. septembra 2017:
– kód zmeny: 2, platnosť zmeny: K, dátum: 30. 09. 2017,
– kód zmeny: 1W, platnosť zmeny: K, dátum: 30. 09. 2017.

�

32

Za zamestnanca s odvodovou úľavou platí
poistné štát po dobu 12 kalendárnych mesia-
cov. Ak zamestnanec dosiahne v niektorom
z mesiacov príjem vyššíako 67 % priemernej
mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej
republiky zistenej Štatistickým úradom Slo-
venskej republiky za rok, ktorý dva roky pred-
chádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol

pracovný alebo štátnozamestnanecký po-
mer, prestáva v tomto mesiaci spĺňať pod-
mienku výšky príjmu a od tohto mesiaca už
nemá nárok na odvodovú úľavu. Predchá-
dzajúcich mesiacov sa toto neplnenie pod-
mienky nedotkne, keďže v týchto mesia-
coch podmienku spĺňal a mal nárok na od-
vodovú úľavu.

Príklad č. 7:

Zamestnanec z príkladu č. 4, ktorý je v pracovnom pomere od 1. 1. 2017 a má mesačný príjem 590 €, spĺňa
podmienky na uplatnenie nulovej sadzby poistného. Zamestnávateľ ho do zdravotnej poisťovne prihlásil kó-
dom 2 a súčasne kódom 1W. Zamestnanec za mesiac september dosiahne príjem 610 €, čím stráca nárok na
odvodovú úľavu a zamestnávateľ ho musí odhlásiť kódom 1W v termíne do 31. 10. 2017. Zároveň vzniká po-
vinnosť platenia preddavkov na zdravotné poistenie za zamestnanca aj zamestnávateľa od septembra 2017.

�

Ak bude po skončení pracovného alebo
štátnozamestnaneckého pomeru, ktorý trval
maximálne 12 kalendárnych mesiacov, po-
čas ktorých sa uplatňovala odvodová úľava,
vyplatený príjem, na účely zdravotného po-
istenia sa tento príjem posudzuje ako štan-
dardný príjem poskytnutý zamestnancovi
po skončení pracovnoprávneho vzťahu, t. j.
bez ohľadu na to, či sa na zamestnanca

v období trvania pracovného alebo štát-
nozamestnaneckého pomeru uplatňovala
alebo neuplatňovala odvodová úľava. Z do-
datočne vyplateného príjmu platí predda-
vok na poistné zamestnanec aj zamestná-
vateľ. Na oznámenie zmien zamestnávate-
ľa z titulu poskytnutia príjmu po skončení
pracovného alebo štátnozamestnanecké-
ho príjmu sa použije kód 2Y.

Príklad č. 8:

Zamestnanec z príkladu č. 5 mal po skončení pracovného pomeru, počas ktorého sa uplatňovala nulová sadz-
ba poistného na zdravotné poistenie zúčtovanú v novembri, dodatočnú odmenu vo výške 900 €.

Aké zmeny prináša novela zákona o odpadoch? Viac informácií o schvále-
ných a pripravovaných predpisoch v odpadovom hospodárstve a vyko-
návacích predpisoch sa dozviete na školení s Ing. Petrom Gallovičom.



Zúčtovaná suma je vymeriavacím základom pre platenie preddavkov na poistné za zamestnanca aj zamestnávate-
ľa v období november. Zamestnávateľ musí preto zamestnanca prihlásiť do príslušnej zdravotnej poisťovne kódom
2Y na posledný deň mesiaca, v ktorom bude príjem zúčtovaný, t. j. na 30. 11. 2017 v termíne do 31. 12. 2017.

�
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6. Registrácia dohodára
Na účely sociálneho poistenia sú fyzické
osoby vykonávajúce u zamestnávateľa prá-
ce na základe dohôd o prácach vykoná-
vaných mimo pracovného pomeru v súlade
s § 4 zákona o sociálnom poistení považova-
né za:
– zamestnancov na účely nemocenské-

ho poistenia, dôchodkového poistenia
a poistenia v nezamestnanosti, ak prá-
ce vykonávajú na základe:
- dohody o pracovnej činnosti s náro-

kom na pravidelný mesačný príjem,
- dohody o vykonaní práce s náro-

kom na pravidelný mesačný príjem,
okrem:
- poberateľov starobného dôchodku,

invalidného dôchodku, výsluhové-
ho dôchodku, ak dovŕšili dôchod-
kový vek, invalidného výsluhového
dôchodku,

- žiakov strednej školy a študentov
vysokej školy pri praktickom vyučo-
vaní v období praxe,

– zamestnancov iba na účely dôchodko-
vého poistenia, ak práce vykonávajú na
základe:
- dohody o pracovnej činnosti s náro-

kom na nepravidelný príjem,
- dohody o vykonaní práce s náro-

kom na nepravidelný príjem,
- nezvýhodnenej dohody o brigádnic-

kej práci študentov s nárokom na
pravidelný príjem,

- nezvýhodnenej dohody o brigádnic-
kej práci študentov s nárokom na
nepravidelný príjem,

- dohody o pracovnej činnosti a do-
hody o vykonaní práce s nárokom
na pravidelný príjem u poberateľov
starobného dôchodku, invalidného
dôchodku, výsluhového dôchodku,
ak dovŕšili dôchodkový vek, invalid-
ného výsluhového dôchodku,

okrem:
- žiakov strednej školy a študentov

vysokej školy pri praktickom vyučo-
vaní alebo odbornej praxi.

Žiaci strednej školy a študenti vysokej ško-
ly pracujúci na základe dohody o brigádnic-
kej práci študentov sa za zamestnancov
nepovažujú, ak:
– určia v jednom kalendárnom mesiaci

najviac jednu zvýhodnenú dohodu,
– o určení dohody a uplatnení práva pí-

somne informujú zamestnávateľa a pred-
ložia mu písomné čestné vyhlásenie, že
si toto právo súčasne neuplatňujú u iné-
ho zamestnávateľa v tom istom kalen-
dárnom roku – prostredníctvom tlačiva
Oznámenie a čestné vyhlásenie, ktoré
určila Sociálna poisťovňa,

– pri takto určenej dohode s právom na
pravidelný mesačný príjem mesačný prí-
jem nepresiahne zákonom určenú sumu
200 €,

– pri takto určenej dohode s právom na
nepravidelný príjem priemerný mesač-
ný príjem nepresiahne zákonom určenú
sumu 200 €.

Zamestnávateľ je povinný v súlade s § 231

Pripravili sme pre vás špeciálne školenie s Petrom Minárikom zamerané
na projektový manažment automotive firiem a výrobných firiem, kde vám
poradíme, ako efektívne odpovedať na nové požiadavky, výzvy a trendy.



ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom poiste-
ní prihlásiť do Sociálnej poisťovne:
– fyzické osoby pracujúce na základe do-

hody o pracovnej činnosti a dohody o vy-
konaní práce s právom na pravidelný
mesačný príjem na nemocenské poiste-
nie, na dôchodkové poistenie a na pois-
tenie v nezamestnanosti, a to pred vzni-
kom týchto poistení, najneskôr pred za-
čatím výkonu činnosti zamestnanca,

– fyzické osoby pracujúce na základe do-
hody o pracovnej činnosti a dohody o vy-
konaní práce s právom na nepravidelný
príjem na dôchodkové poistenie, a to
pred vznikom týchto poistení, najneskôr
pred začatím výkonu činnosti zamest-
nanca,

– fyzické osoby pracujúce na základe ne-
zvýhodnenej dohody o brigádnickej prá-
ci študentov s právom na pravidelný me-
sačný príjem na dôchodkové poistenie,
a to pred vznikom týchto poistení, najne-
skôr pred začatím výkonu činnosti za-
mestnanca,

– fyzické osoby pracujúce na základe ne-
zvýhodnenej dohody o brigádnickej prá-
ci študentov s právom na nepravidelný
príjem na dôchodkové poistenie, a to
pred vznikom týchto poistení, najneskôr
pred začatím výkonu činnosti zamest-
nanca,

– fyzické osoby pracujúce na základe ni-
mi určenej zvýhodnenej dohody o bri-
gádnickej práci študentov na účely úra-
zového poistenia a garančného poiste-
nia zamestnávateľa, a to pred vznikom
tohto právneho vzťahu, najneskôr pred
začatím výkonu práce,

– fyzické osoby pracujúce na základe nimi
určenej zvýhodnenej dohody o brigád-
nickej práci študentov s právom na pra-
videlný mesačný príjem na dôchodkové

poistenie, a to najneskôr v lehote splat-
nosti poistného za kalendárny mesiac,
v ktorom jeho mesačný príjem presiahol
200 €,

– fyzické osoby pracujúce na základe ni-
mi určenej zvýhodnenej dohody o bri-
gádnickej práci študentov s právom na
nepravidelný príjem na dôchodkové po-
istenie, a to najneskôr v lehote splat-
nosti poistného, ak priemerný mesačný
príjem presiahol 200 €.

Pri prihlasovaní dohodárov platia nasle-
dovné pravidlá:
– do registra sa musí prihlásiť každá uza-

tvorená dohoda samostatne pred vzni-
kom poistenia, najneskôr pred začatím
výkonu činnosti zamestnanca,

– typ 3 až 10 sa používa pri prvom prihlaso-
vanípri vzniku pracovnoprávneho vzťahu,

– typ 11 a 12 sa používa v prípadoch pri-
dávania, odoberania alebo rušenia po-
istenia na dôchodkové poistenie pri už
prihlásených dohodách,

– typy 3 až 6 použité pri prihláške sa
použijú aj pri odhláške,

– ak u typov 7, 8, 9, 10 dôjde v priebehu
trvania dohody k zmene uplatňovania
výnimky z platenia poistného oznáme-
ného prostredníctvom typov 11 a 12,
dohoda sa odhlasuje typom platným pri
odhlasovaní,

– pri prihlasovaní dohodára na základe
dohody o pracovnej činnosti a dohody
o vykonaní práce sa neprihliada na sku-
točnosť, že ide o poberateľa dôchodku,
táto skutočnosť sa zohľadní až v Mesač-
nom výkaze poistného a príspevkov ale-
bo vo Výkaze poistného a príspevkov.

V závislosti od typu pracovnoprávneho vzťa-
hu na dohodu a od následného vyplatenia
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Neviete sa rozhodnúť, akým spôsobom zaobstarať automobil v podnikaní?
Nájdite optimálne riešenie pre vašu firmu na školení Automobil v podnikaní
z pohľadu DPH a dane z príjmov s lektorom Ing. Vladimírom Ozimým.



príjmu (v čase trvania dohody, pri skončení
dohody alebo po skončení dohody) sa vyka-
zuje aj poistné za jednotlivých dohodárov,
t. j. medzi prihláseným typom a vykazova-
ním v Mesačnom výkaze poistného a prís-
pevkov a vo Výkaze poistného a príspevkov
je priama súvislosť. V Mesačnom výkaze
poistného a príspevkov sa vykazujú:
– 3 – DoVP (dohoda o vykonaní práce)

pravidelný príjem,
– 5 – DoPČ (dohoda o pracovnej činnos-

ti) pravidelný príjem,
– 7 – DoBPŠ (dohoda o brigádnickej prá-

ci študentov) pravidelný príjem,
– 71 – DoBPŠ pravidelný príjem – výnim-

ka (s dôchodkovým poistením, ale uplat-
nenou výnimkou),

– 9 – DoBPŠ bez dôchodkového poiste-
nia pravidelný príjem.

Vo Výkaze poistného a príspevkov sa vy-
kazujú:
– 3 – DoVP (dohoda o vykonaní práce)

pravidelný príjem – po skončení,
– 4 – DoVP nepravidelný príjem – pri skon-

čení aj po skončení,
– 5 – DoPČ (dohoda o pracovnej činnos-

ti) pravidelný príjem – po skončení,
– 6 – DoPČ nepravidelný príjem – pri skon-

čení aj po skončení,
– 7 – DoBPŠ (dohoda o brigádnickej práci

študentov) pravidelný príjem – po skon-
čení,

– 71 – DoBPŠ pravidelný príjem – výnim-
ka – po skončení,

– 8 – DoBPŠ nepravidelný príjem – pri
skončení aj po skončení,

– 81 – DoBPŠ nepravidelný príjem – vý-
nimka – pri skončení aj po skončení,

– 10 – DoBPŠ bez dôchodkového poiste-
nia nepravidelný príjem – pri skončení
aj po skončení.

Pre registráciu dohodárov na základe do-
hody o vykonaní práce, dohody o pra-
covnej činnosti, dohody o brigádnickej
práci študentov (nezvýhodnenej) s prá-
vom na pravidelný mesačný príjem platí:
– dohodári musia byť do Sociálnej po-

isťovne prihlásení pred vznikom týchto
poistení, najneskôr pred začatím výko-
nu činnosti zamestnanca – typy 3, 5, 7.

Pre registráciu dohodárov na základe do-
hody o vykonaní práce, dohody o pra-
covnej činnosti, dohody o brigádnickej
práci študentov (nezvýhodnenej) s prá-
vom na nepravidelný príjem platí:
– dohodári musia byť do Sociálnej po-

isťovne prihlásení pred vznikom týchto
poistení, najneskôr pred začatím výko-
nu činnosti zamestnanca – typy 4, 6, 8.

Pre registráciu dohodárov na základe zvý-
hodnenej dohody o brigádnickej práci
študentov s právom na pravidelný prí-
jem platí:
– ak si študent pri vzniku dohody uplatňu-

je výnimku z platenia poistného a pred-
pokladá sa, že neprekročí stanovený li-
mit mesačného príjmu, zamestnávateľ
ho prihlási ako typ 9,

– ak si študent začne uplatňovať výnimku
z platenia poistného v období trvania do-
hody, zamestnávateľ ho odhlási z dô-
chodkového poistenia najneskôr v deň
nasledujúci po zániku poistenia – v od-
hláške uvedie typ 11, ako dátum zániku
poistenia posledný deň dôchodkového
poistenia a ako dátum vzniku právneho
vzťahu dohodára pôvodný dátum vzniku
dohody,

– ak študent, ktorý uplatňuje výnimku
z platenia poistného, v niektorom me-
siaci prekročí limit príjmu, vznikne mu

Odborník radí� Postup zamestnávateľa pri registrácii zamestnanca na účely sociálneho a zdravotného poistenia
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Pripravili sme pre vás školenie zamerané na aktuálne problémy dane z príjmov a da-
ne z pridanej hodnoty. Získajte praktické rady a riešenia od Ing. Vladimíra Ozimého
na školení Daň z príjmov a DPH – aktuálne problémy a zmeny od 1. 1. 2018.



dôchodkové poistenie a zamestnávateľ
ho prihlási na toto poistenie – v prihláške
uvedie typ 11, ako dátum vzniku poiste-
nia 1. deň mesiaca, v ktorom prekročil li-
mit a ako dátum vzniku právneho vzťahu
dohodára pôvodný dátum vzniku doho-
dy. Ak následne v niektorom ďalšom

mesiaci znova limit príjmu neprekročí, za-
mestnávateľ ho odhlási z dôchodkového
poistenia – v odhláške uvedie typ 11, ako
dátum zániku poistenia posledný deň
mesiaca, v ktorom ešte limit prekročil
a ako dátum vzniku právneho vzťahu do-
hodára pôvodný dátum vzniku dohody.
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Príklad č. 9:

Študent uzatvoril dohodu o brigádnickej práci študentov na obdobie od 1. 4. 2017 do 30. 9. 2017 s právom na
pravidelný mesačný príjem. Túto dohodu určil ako dohodu, pri ktorej si bude uplatňovať výnimku z platenia po-
istného. Jeho príjem v každom mesiaci bude 180 €:
– prihláška pri vzniku dohody: typ 9, dátum vzniku poistenia 1. 4. 2017, dátum vzniku právneho vzťahu 1. 4. 2017,
– odhláška pri skončení dohody: typ 9, dátum zániku poistenia 30. 9. 2017, dátum vzniku právneho vzťahu

1. 4. 2017.
�

Príklad č. 10:

Študent uzatvoril dohodu o brigádnickej práci študentov na obdobie od 1. 5. 2017 do 31. 7. 2017 s právom na
pravidelný mesačný príjem. Túto dohodu určil ako dohodu, pri ktorej si bude uplatňovať výnimku z platenia po-
istného. Jeho príjem bude v máji 180 €, v júni 220 € a v júli 180 €:
– prihláška pri vzniku dohody: typ 9, dátum vzniku poistenia 1. 5. 2017, dátum vzniku právneho vzťahu

1. 5. 2017,
– v máji študent poistné neplatí, zamestnávateľ ho vykáže v Mesačnom výkaze poistného a príspevkovs ty-

pom zamestnanca 9,
– pri prekročení limitu príjmu za jún vzniká dôchodkové poistenie a v prihláške sa uvedie: typ 11, dátum

vzniku poistenia 1. 6. 2017, dátum vzniku právneho vzťahu 1. 5. 2017,
– v júni zamestnávateľ vykáže študenta v Mesačnom výkaze poistného a príspevkov s typom zamestnanca 71,
– pri následnom neprekročení limitu príjmu za júl a zániku dôchodkového poistenia sa v odhláške uvedie:

typ 11, dátum zániku poistenia 30. 6. 2017, dátum vzniku právneho vzťahu 1. 5. 2017,
– odhláška pri skončení dohody: typ 9, dátum zániku poistenia 31. 7. 2017, dátum vzniku právneho vzťahu

1. 5. 2017.
�

Pre registráciu dohodárov na základe zvý-
hodnenej dohody o brigádnickej práci
študentov s právom na nepravidelný prí-
jem platí:
– ak si študent pri vzniku dohody uplatňu-

je výnimku z platenia poistného a pred-
pokladá sa, že neprekročí stanovený li-
mit priemerného príjmu, zamestnávateľ
ho prihlási ako typ 10,

– ak si študent začne uplatňovať výnim-
ku z platenia poistného v období trva-
nia dohody, zamestnávateľ ho odhlási
z dôchodkového poistenia – v odhláške
uvedie typ 12, ako dátum zániku pois-
tenia posledný deň dôchodkového po-
istenia a ako dátum vzniku právne-
ho vzťahu pôvodný dátum vzniku do-
hody,

Nepremeškajte praktické školenie o ochrane osobných údajov a kyberbez-
pečnosti, kde vás informujeme o všetkých dôležitých úpravách potrebných
pre bezproblémové prijatie očakávaných zmien v novom roku.



– ak priemerný príjem študenta v niekto-
rom mesiaci prekročí limit, v tomto období
vznikne dôchodkové poistenie a zamest-
návateľ ho dodatočne v termíne splat-
nosti poistného prihlási na dôchodkové

poistenie – v prihláške uvedie typ 12, ako
dátum vzniku poistenia prvý deň mesia-
ca, v ktorom prekročil limit a ako dátum
vzniku právneho vzťahu pôvodný dátum
vzniku dohody.

Odborník radí� Postup zamestnávateľa pri registrácii zamestnanca na účely sociálneho a zdravotného poistenia
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OPríklad č. 11:

Študent uzatvoril dohodu o brigádnickej práci študentov na obdobie od 1. 5. 2017 do 31. 8. 2017 s právom na
nepravidelný príjem. Túto dohodu určil ako dohodu, pri ktorej si bude uplatňovať výnimku z platenia poistného.
Príjem z dohody bol 720 €, t. j. mesačne 180 € a študent nebude dôchodkovo poistený:
– prihláška pri vzniku dohody: typ 10, dátum vzniku poistenia 1. 5. 2017, dátum vzniku právneho vzťahu

1. 5. 2017,
– odhláška pri zániku dohody: typ 10, dátum zániku poistenia 31. 8. 2017, dátum vzniku právneho vzťahu

1. 5. 2017.
�

Príklad č. 12:

Študent uzatvoril dohodu o brigádnickej práci študentov na obdobie od 1. 5. 2017 do 31. 8. 2017 s právom na
nepravidelný príjem. Túto dohodu určil ako dohodu, pri ktorej si bude uplatňovať výnimku z platenia poistného.
Príjem z dohody bol 880 €, t. j. mesačne 220 € a študent bude dôchodkovo poistený:
– prihláška pri vzniku dohody: typ 8, dátum vzniku poistenia 1. 5. 2017, dátum vzniku právneho vzťahu

1. 5. 2017,
– odhláška pri zániku dohody: typ 8, dátum zániku poistenia 31. 8. 2017, dátum vzniku právneho vzťahu

1. 5. 2017.
�

Príklad č. 13:

Študent uzatvoril dohodu o brigádnickej práci študentov na obdobie od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017 s právom na
nepravidelný príjem. Túto dohodu pri vzniku určil ako dohodu, pri ktorej si bude uplatňovať výnimku z platenia
poistného. Dňa 15. 6. 2017 zamestnávateľovi oznámi, že pri tejto dohode už výnimku uplatňovať nebude. Prí-
jem z dohody bol 500 €, t. j. mesačne 100 €:
– prihláška pri vzniku dohody: typ 10, dátum vzniku poistenia 1. 5. 2017, dátum vzniku právneho vzťahu

1. 5. 2017,
– prihláška pri zániku uplatňovania zvýhodnenia: typ 12, dátum vzniku poistenia 1. 7. 2017, dátum vzniku

právneho vzťahu 1. 5. 2017,
– poistné sa vykáže pri skončení dohody vo Výkaze poistného a príspevkov za obdobie máj a jún s typom

zamestnanca 10 a za obdobie júl až september s typom zamestnanca 8,
– odhláška pri zániku dohody: typ 8, dátum zániku poistenia 30. 9. 2017, dátum vzniku právneho vzťahu

1. 5. 2017.
�

Na účely zdravotného poistenia sú fyzic-
ké osoby vykonávajúce u zamestnávateľa

práce na základe dohôd o prácach vykoná-
vaných mimo pracovného pomeru v súlade

Pripravili sme špeciálne školenie Mzdy pre pokročilých s Júliou Pšenkovou,
kde sa zameriame na problematiku štatutárov, ich odmeňovanie, nároky
a povinnosti.



s § 11 ods. 4 zákona o zdravotnom poistení
považované za zamestnancov. Zamestná-
vateľ je povinný ich prihlásiť/odhlásiť do/z
príslušnej zdravotnej poisťovne ako zamest-
nanca.

Z kategórie zamestnancov vykonávajúcich
práce na základe dohôd o prácach vykoná-
vaných mimo pracovného pomeru sú na
účely zdravotného poistenia vyňatí, t. j. ne-
platia preddavky na poistné a zamestnáva-
teľ ich do zdravotnej poisťovne neprihlasuje:
– študenti pracujúci na základe dohody

o brigádnickej práci študentov,
– poberatelia starobného dôchodku a vý-

sluhového dôchodku, ak dovŕšili dôchod-
kový vek, pracujúci na základe dohody
o vykonaní práce a dohody o pracovnej
činnosti,

– poberatelia invalidného dôchodku a in-
validného výsluhového dôchodku pra-
cujúci na základe dohody o vykonaní
práce a dohody o pracovnej činnosti.

Pri registrácii zamestnancov vykonávajú-
cich práce na základe dohôd o prácach vy-
konávaných mimo pracovného pomeru sa
uplatňujú nasledovné zásady:
– z titulu zamestnávania fyzickej osoby na

základe dohôd o vykonaní práce a do-
hôd o pracovnej činnosti sa použije oso-
bitný kód 2D, v ktorom 2 vypovedá o za-
mestnancovi a D o skutočnosti, že za-
mestnanec má uzatvorenú dohodu o vy-
konaní práce alebo dohodu o pracovnej
činnosti. U fyzických osôb pracujúcich
na základe dohôd sa kódy 2N a 2Y ne-
používajú,

– zamestnávateľ nahlasuje kódom 2D za-
mestnanca pracujúceho na dohodu na
tie dni, ktoré reálne odpracuje (za ktoré
má právo na príjem zo závislej činnosti),

– ak zamestnávateľ nedokáže určiť pres-
ný dátum výkonu práce, prihlasuje a od-
hlasuje zamestnanca kódom 2D na po-
sledný deň kalendárneho mesiaca, kto-
rý predchádza mesiacu, v ktorom mu
zamestnávateľ príjem vyplatil,

– ak je osoba evidovaná ako zamestna-
nec z titulu pracovného pomeru a záro-
veň u toho istého zamestnávateľa aj na
základe uzatvorenej dohody o prácach
vykonávaných mimo pracovného pome-
ru, zamestnávateľ ju prihlasuje a odhla-
suje ako zamestnanca iba raz a použije
kód 2 (vymeriavacím základom na urče-
nie poistného je súčet finančného plne-
nia poskytnutého zamestnávateľom z ti-
tulu pracovného pomeru a z titulu dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracov-
ného pomeru),

– ak je osoba u toho istého zamestnávate-
ľa zamestnancom a zároveň má uňho aj
príjem z dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru a zamestna-
nie ukončí, pričom dohoda trvá, zamest-
návateľ nahlási ukončenie zamestnáva-
nia kódom 2 a nasledujúci deň ju prihlási
ako zamestnanca na dohodu kódom 2D,

– ak je osoba evidovaná ako zamestna-
nec z titulu dohody o práci vykonávanej
mimo pracovného pomeru a v čase trva-
nia dohody sa stane aj zamestnancom
z titulu pracovného pomeru, zamestná-
vateľ ju odhlási ako zamestnanca na do-
hodu kódom 2D a nasledujúci deň pri-
hlási ako zamestnanca kódom 2,

– evidencia osoby (prihlásenie a odhlá-
senie) vykonávajúcej činnosť na zákla-
de dohody o práci vykonávanej mimo
pracovného pomeru sa realizuje iba
v dňoch, kedy sa práce skutočne vyko-
návajú. Na dni, kedy nie je vykonávaná
závislá činnosť, sa nahliada ako na dni,
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Počas jediného dňa s RNDr. Jozefom Mihálom sa dozviete všetko podstatné,
čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2017/2018 – ročné
zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO a legislatívne zmeny.



kedy osoba nie je zamestnancom, s vý-
nimkou:
- dní, kedy činnosť nie je vykonávaná

z titulu čerpania nepretržitého odpo-
činku v týždni (§ 93 Zákonníka prá-
ce). Za tieto dni sa pokladajú presne
2 dni zo 7 dnív súlade s ustanovením
Zákonníka práce, podľa ktorého má
zamestnanec nárok raz za týždeň na
dva po sebe nasledujúce dni nepre-
tržitého odpočinku. Ak osoba vyko-
návajúca činnosť na základe dohody
počas ucelených 7 dní nasledujúcich
po sebe nevykonáva činnosť 2 po se-
be nasledujúce dni, tieto dni sa po-
kladajú za obdobie zamestnania,

- dní práceneschopnosti, ošetrovania
člena rodiny, materskej, kedy sa oso-
ba pracujúca na dohodu a zúčast-
nená na nemocenskom poistení po-
kladá za zamestnanca.

Zamestnávateľ prihlasuje a odhlasuje doho-
dára kódom 2D ako zamestnanca na dni,

ktoré odpracoval, resp. na dni, v ktorých sa
pokladá za zamestnanca, nasledovne:
– ak v prvý deň trvania dohody dohodár

prácu vykonáva, zamestnávateľ ho pri-
hlási do 8 pracovných dníodo dňa vzniku
dohody kódom 2D. Ak v priebehu mesia-
ca počas trvania dohody dohodár niekto-
ré dni nepracuje (okrem dní, za ktoré
sa považuje za zamestnanca), v týchto
dňoch sa v súlade s § 11 ods. 3 druhej
vety zákona za zamestnanca nepova-
žuje a zamestnávateľ takto neodpraco-
vané dni nahlasuje zdravotnej poisťovni
do konca nasledujúceho mesiaca vždy
kódom 2D. Ak dohodár v posledný deň
trvania dohody prácu vykonáva, zamest-
návateľ ho odhlási do 8 pracovných dní
od skončenia dohody kódom 2D,

– ak v prvý deň trvania dohody dohodár
prácu nevykonáva, zamestnávateľ ho na
dni, v ktoré prácu vykonáva a za ktoré
sa považuje za zamestnanca, nahlasuje
a odhlasuje do konca nasledujúceho ka-
lendárneho mesiaca vždy kódom 2D.

Odborník radí� Postup zamestnávateľa pri registrácii zamestnanca na účely sociálneho a zdravotného poistenia
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Príklad č. 14:

Zamestnanec je v zdravotnej poisťovni prihlásený z titulu pracovného pomeru. S tým istým zamestnávateľom
uzatvoril dohodu o vykonaní práce na obdobie od 1. 9. 2017 do 31. 9. 2017. Zamestnávateľ túto dohodu do
zdravotnej poisťovne prihlasovať a odhlasovať nebude, vo Výkaze preddavkov zamestnanca vykáže iba raz,
vymeriavacím základom bude súčet príjmu z pracovného pomeru a z dohody.

�

Príklad č. 15:

Dohoda uzatvorená na obdobie od 6. 9. 2017 do 31. 9. 2017, s výkonom práce v stredu, štvrtok, piatok, sobotu
a nedeľu po 4 hodiny:
– prihlásenie zamestnanca: kód zmeny 2D, platnosť zmeny Z, dátum 6. 9. 2017, v termíne do 8 pracovných dní,
– odhlásenie zamestnanca: kód zmeny 2D, platnosť zmeny K, dátum 31. 9. 2017, v termíne do 8 pracov-

ných dní,
– zamestnanec je prihlásený po celý čas trvania dohody, ak práce vykonáva v stredu až nedeľu, vrátane

soboty a nedele a prácu nevykonáva v pondelok a utorok z dôvodu nepretržitého odpočinku v týždni, za
celé obdobie trvania dohody sa považuje za zamestnanca, za dni odpočinku v pondelok a utorok sa ne-
odhlasuje.

�

Hľadáte úplné znenie zákona platné k dnešnému dňu? Nemusíte – je tu pre
vás na www.zakonypreludi.sk.



Príklad č. 16:

Dohoda uzatvorená na obdobie od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017, s výkonom práce každý pondelok a utorok po
5 hodín:
– prihlasovanie zamestnanca iba na dni, kedy prácu vykonáva, v termíne do 31. 10. 2017:

– kód zmeny 2D, platnosť zmeny Z, dátum 4. 9. 2017,
– kód zmeny 2D, platnosť zmeny K, dátum 5. 9. 2017,
– kód zmeny 2D, platnosť zmeny Z, dátum 11. 9. 2017,
– kód zmeny 2D, platnosť zmeny K, dátum 12. 9. 2017,
– kód zmeny 2D, platnosť zmeny Z, dátum 18. 9. 2017,
– kód zmeny 2D, platnosť zmeny K, dátum 19. 9. 2017,
– kód zmeny 2D, platnosť zmeny Z, dátum 25. 9. 2017,
– kód zmeny 2D, platnosť zmeny K, dátum 26. 9. 2017.

�
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Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamest-
nancov na základe dohôd o prácach vyko-
návaných mimo pracovného pomeru, má
za nich voči zdravotnej poisťovni oznamo-
vaciu povinnosť, t. j. ak sa zamestnanec
počas trvania dohody stane osobou:
– ktorá poberá náhradu príjmu pri dočas-

nej pracovnej neschopnosti, nemocen-
ské, ošetrovné alebo materské,

– ktorej zanikol nárok na nemocenské po
uplynutí podporného obdobia a ktorej
trvá dočasná pracovná neschopnosť,

– ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uply-
nutí desiateho dňa potreby ošetrovania

alebo starostlivosti a ktorej potreba
ošetrovania alebo starostlivosti trvá aj
po tomto dni,

zamestnávateľ ho prihlási ako zamestnanca
kódom 2D a zároveň ako osobu, za ktorú
platí poistné štát podľa § 11 ods. 7 písm. m)
zákona kódom 1O.

Ak však dohodár prácu nevykonáva z dôvo-
du práceneschopnosti alebo ošetrovania čle-
na rodiny, ale nárok na náhradu príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti, nemo-
censké, ošetrovné mu nevznikne, v týchto
dňoch sa za zamestnanca nepovažuje.

Príklad č. 17:

Dohoda uzatvorená na obdobie od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017, s výkonom práce každý pracovný deň po 2 ho-
diny, v auguste dohodár z dôvodu nedostatku práce nepracoval v piatok 18. 8. a v pondelok 21. 8., v septem-
bri bol od 4. 9. do 11. 9. práceneschopný a zamestnávateľ mu poskytol náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti za 8 kalendárnych dní:

– prihlásenie zamestnanca: kód zmeny 2D, platnosť zmeny Z, dátum 1. 8. 2017, v termíne do 8 pracovných dní,
– nahlásenie v auguste neodpracovaných dní v termíne do 30. 9. 2017:

– kód zmeny 2D, platnosť zmeny K, dátum 17. 8. 2017,
– kód zmeny 2D, platnosť zmeny Z, dátum 22. 8. 2017,

– nahlásenie obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti dohodára, počas ktorých je platiteľom poistného
štát (dohodár sa považuje za zamestnanca, preto sa neodhlasuje), v termíne do 31. 10. 2017:
– kód zmeny 1O, platnosť zmeny Z, dátum 4. 9. 2017,

Aj keď ste odborník, niekedy si potrebujete overiť svoj postup. Využite daňovú
pohotovosť, viac na www.danovecentrum.sk.



– kód zmeny 1O, platnosť zmeny K, dátum 19. 9. 2017,
– odhlásenie zamestnanca: kód zmeny 2D, platnosť zmeny K, dátum 31. 12. 2017, v termíne do 8 pracov-

ných dní.
�

Periodicita poskytovania príjmu za vykonanú
prácu na základe dohody o prácach vykoná-
vaných mimo pracovného pomeru na účely
zdravotného poistenia nie je podstatná. Do-
hodár sa do príslušnej zdravotnej poisťovne
prihlasuje na dni, za ktoré sa považuje za
zamestnanca. Vo Výkaze preddavkov sa
dosiahnutý príjem a vymeriavací základ vy-
kazuje podľa skutočne zúčtovaného príjmu
v príslušnom mesiaci. Ak zamestnávateľ

nedokáže určiť dátum výkonu práce z dôvo-
du, že dohodár v príslušnom kalendárnom
mesiaci nepracoval, ale bol mu poskytnutý
príjem, zamestnávateľ ho prihlási kódom 2D
na posledný deň kalendárneho mesiaca,
v ktorom mu príjem vyplatil, a to do konca na-
sledujúceho kalendárneho mesiaca. V pod-
state ide o príjem vyplatený po skončení pra-
covnoprávneho vzťahu, nepoužije sa ale kód
2Y ako u zamestnancov, ale kód 2D.

Odborník radí� Postup zamestnávateľa pri registrácii zamestnanca na účely sociálneho a zdravotného poistenia
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Príklad č. 18:

Dohoda trvala v obdobíod 1. 3. 2017 do 31. 8. 2017. Z dôvodu nesprávne vypočítanej odmeny za výkon práce bola
vo vyúčtovaníza mesiac september doplatená odmena. Za kalendárny mesiac september nie je možné určiť dátum
výkonu práce, preto zamestnávateľ prihlási dohodára kódom 2D na deň 30. 9. 2017.

�

Ak sa fyzická osoba pracujúca na základe
dohody o prácach vykonávaných mimo pra-
covného pomeru počas trvania dohody sta-
ne poberateľom starobného, invalidného, in-
validného výsluhového dôchodku alebo ako
poberateľ výsluhového dôchodku dosiahne

dôchodkový vek, na účely zdravotného po-
istenia sa už za zamestnanca nepovažuje
a zamestnávateľ ho kódom 2D z príslušnej
zdravotnej poisťovne odhlási dňom, kedy tá-
to skutočnosť nastala.

7. Registrácia zamestnanca – občana Európskej únie
a cudzinca

Povinné nemocenské poistenie, povinné dô-
chodkové poistenie a povinné poistenie v ne-
zamestnanosti zamestnanca podľa § 20
ods. 1 zákona o sociálnom poistení vzniká
odo dňa vzniku právneho vzťahu, ktorý za-
kladá právo na príjem zo závislej činnosti po-
dľa zákona o dani z príjmov.

Z uvedeného vyplýva, že povinne sociál-
ne poistený na území Slovenskej repub-
liky je aj zamestnanec, ktorý nie je ob-
čan Slovenskej republiky a ktorý:

– je občan z krajín mimo Európskej únie
a príslušnosť k právnym predpisom so-
ciálneho zabezpečenia Slovenskej re-
publiky vyplýva z uplatňovania medzi-
národných zmlúv, predovšetkým zmlúv
o sociálnom zabezpečení alebo z výko-
nu činnosti zamestnanca na území Slo-
venskej republiky,

– je občan z členských štátov Európskej
únie a príslušnosť k právnym predpisom
sociálneho zabezpečenia Slovenskej re-
publiky určuje legislatíva Európskej únie.

Aj keď ste odborník, niekedy si potrebujete overiť svoj postup. Využite mzdovú
pohotovosť, viac na www.mzdovecentrum.sk.



Zamestnávateľ je povinný prihlásiť do re-
gistra poistencov do Sociálnej poisťovne aj
zamestnanca – občana z krajín mimo Slo-
venskej republiky rovnako ako občana Slo-
venskej republiky podaním Registračného
listu FO.

Ak cudzinec nemá pridelené slovenské rod-
né číslo, Registračný list FO – prihláška sa
predkladá v papierovej forme osobne na prís-
lušnej pobočke Sociálnej poisťovne, kde
cudzincovi na účely sociálneho a zdravot-
ného poistenia pridelia dočasné rodné číslo.
Počas obdobia povin-
ného sociálneho pois-
tenia zamestnanca za-
mestnanec a zamest-
návateľ platia poistné
na sociálne poistenie
v súlade so zákonom
o sociálnom poistení ako za všetkých ostat-
ných zamestnancov.

V zmysle § 3 ods. 3 písm. a) zákona o zdra-
votnom poistení verejne zdravotne poiste-
ná je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky, ak
nie je zdravotne poistená v inom členskom
štáte Európskej únie alebo v zmluvnom
štáte Dohody o Európskom hospodárskom
priestore a vo Švajčiarskej konfederácii a je
zamestnaná u zamestnávateľa, ktorý má
sídlo alebo stálu prevádzkareň na území
Slovenskej republiky.

Z uvedeného vyplýva, že verejne zdravot-
né poistený na území Slovenskej repub-
liky je aj zamestnanec, ktorý nie je ob-
čan Slovenskej republiky a ktorý:
– je občan z krajín mimo Európskej únie

a príslušnosť k právnym predpisom
sociálneho zabezpečenia Slovenskej

republiky vyplýva z uplatňovania me-
dzinárodných zmlúv, predovšetkým
zmlúv o sociálnom zabezpečení alebo
z výkonu činnosti zamestnanca na úze-
mí Slovenskej republiky,

– je občan členského štátu Európskej
únie a príslušnosť k právnym predpi-
som sociálneho zabezpečenia Sloven-
skej republiky určuje legislatíva Európ-
skej únie.

U osôb, ktoré nemajú trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky, poistný vzťah vzniká

dňom nástupu do za-
mestnania na základe
pracovného pomeru
u zamestnávateľa, kto-
rý má sídlo alebo stálu
prevádzkareň na úze-
mí Slovenskej republi-

ky. Osoba sa môže na území Slovenskej re-
publiky prihlásiť do zdravotnej poisťovne, kto-
rú si vyberie sama. Zároveň zamestnávateľ
ako platiteľ poistného je povinný plniť ozna-
movaciu povinnosť, t. j. prihlásiť osobu ako
zamestnanca do zdravotnej poisťovne, do
ktorej sa cudzinec prihlásil, štandardným
spôsobom do 8 pracovných dní od nástupu
do zamestnania. Počas trvania pracovného
pomeru je zamestnávateľ povinný za cu-
dzinca platiť preddavky na zdravotné pois-
tenie a plniť ostatné povinnosti vyplývajúce
zo zákona o zdravotnom poistení ako za
všetkých ostatných svojich zamestnancov.

V zmysle § 3 ods. 8 zákona o zdravotnom
poistení verejne zdravotne poistená nie je
fyzická osoba, ktorá nemá na územíSloven-
skej republiky trvalý pobyt, ktorá je zdravot-
ne poistená v cudzine, okrem členských štá-
tov Európskej únie, a vykonáva u zamest-
návateľa so sídlom na území Slovenskej
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Občan EÚ, ktorý sa zamestná u za-
mestnávateľa, ktorý má sídlo na území
Slovenskej republiky a ktorý podlieha
právnym predpisom iného členského
štátu, musí túto skutočnosť preukázať
formulárom PD A1.

Uvítali by ste konkrétnu tému zo mzdovej oblasti?
Pošlite svoj tip na hornikova@pp.sk.



republiky činnosť konateľa, štatutárneho or-
gánu, člena správnej rady, dozornej rady,
člena kontrolnej komisie a člena iného sa-
mosprávneho orgánu právnickej osoby ale-
bo činnosť spoločníka s ručením obmedze-
ným, komanditistu komanditnej spoločnosti
alebo člena družstva. Z uvedeného vyplýva,
že z verejného zdravotného poistenia sú vy-
lúčené osoby pochádzajúce z krajín mi-
mo Európskej únie, vykonávajúce na území
Slovenskej republiky uvedené činnosti.

Pri posudzovaní povinnosti zdravotného
a sociálneho poistenia je nevyhnutné reš-
pektovať legislatívu Európskej únie – Naria-
denie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 883/2004 o koordinácii systémov sociál-
neho zabezpečenia. Podľa všeobecného
pravidla určujúceho príslušnosť k právnym

predpisom len jedného členského štátu oso-
by zamestnané iba v jednom členskom štá-
te podliehajú právnym predpisom so-
ciálneho zabezpečenia štátu, v ktorom
činnosť zamestnania vykonávajú. Zna-
mená to, že dané osoby budú podliehať
právnym predpisom zdravotného poistenia
a sociálneho poistenia štátu, v ktorom čin-
nosť vykonávajú, nezávisle od toho, v kto-
rom členskom štáte majú bydlisko. Zamest-
návateľ, ktorý má sídlo na území Sloven-
skej republiky, aj zamestnávateľ, ktorý ne-
má sídlo alebo miesto podnikania v Sloven-
skej republike a ktorý zamestná občana
Európskej únie zamestnaného iba na úze-
mí Slovenskej republiky, je povinný plniť
odvodové a všetky ostatné povinnosti po-
dľa slovenského zákona o zdravotnom po-
istení a zákona o sociálnom poistení.

Odborník radí� Postup zamestnávateľa pri registrácii zamestnanca na účely sociálneho a zdravotného poistenia
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Príklad č. 19:

Zamestnávateľ so sídlom na území SR zamestnal občana Poľskej republiky, ktorý v Poľsku nemá uzatvorený žiad-
ny pracovnoprávny vzťah. Tento zamestnanec má rovnaké postavenie ako ostatní zamestnanci, v oblasti zdravot-
ného a sociálneho poistenia sa naňho vzťahuje legislatíva SR. Zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca do
zamestnancom zvolenej zdravotnej poisťovne aj do Sociálnej poisťovne.

�

Príklad č. 20:

Zamestnávateľ so sídlom na území SR zamestnal občana Maďarska, ktorého bude zamestnávať výhradne na
území Maďarska. V pracovnej zmluve ako miesto výkonu práce (§ 43 ods. 1 a ods. 5 Zákonníka práce) uviedol
konkrétne mesto v Maďarsku. Tento zamestnanec podlieha právnym predpisom sociálneho zabezpečenia
krajiny, kde činnosť zamestnanca vykonáva, preto je zamestnávateľ povinný plniť povinnosti v zdravotnom
a sociálnom poistení podľa predpisov Maďarskej republiky. Na území SR ho zamestnávateľ v zdravotnej po-
isťovni a Sociálnej poisťovni neregistruje.

�

Príklad č. 21:

Zamestnávateľ so sídlom v Českej republike zamestnal občana SR s výkonom práce na území SR. Zamest-
nanec v súlade s pracovnou zmluvou bude práce pre českého zamestnávateľa vykonávať v zahraničí. S ohľa-
dom na legislatívu Európskej únie bude zamestnanec podliehať slovenským právnym predpisom sociálneho
a zdravotného poistenia, pretože prácu vykonáva na území SR. Z uvedeného dôvodu musí byť česká firma na
Slovensku registrovaná ako zamestnávateľ v Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni, v ktorej je

Uvítali by ste konkrétnu tému z daňovej oblasti?
Pošlite svoj tip na hornikova@pp.sk.



zamestnanec poistený na Slovensku. Zároveň musí zamestnanca registrovať v uvedených inštitúciách štan-
dardným spôsobom.

�
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V prípade, že fyzická osoba vykonáva svoju
činnosť zamestnanca na území dvoch alebo
viacerých členských štátov, podlieha práv-
nym predpisom členského štátu bydliska,
ak vykonáva podstatnú časť svojej činnosti
v tomto štáte. Občan Európskej únie, ktorý
sa zamestná u zamestnávateľa, ktorý má
sídlo na území Slovenskej republiky a ktorý

podlieha právnym predpisom iného člen-
ského štátu, musí túto skutočnosť preukázať
formulárom PD A1. Zamestnávateľ je povin-
ný registrovať sa ako platiteľ poistného a od-
vádzať poistné na zdravotné aj sociálne po-
istenie za zamestnanca aj zamestnávateľa
podľa formulárom preukázaného systému
poistenia.

Príklad č. 22:

Zamestnanec má trvalý pobyt v Poľsku, kde je zamestnaný u poľského zamestnávateľa, u ktorého vykonáva
činnosť zamestnanca v prevažnej miere. Zároveň ho zamestnal aj slovenský zamestnávateľ, u ktorého vyko-
náva činnosť zamestnanca len čiastočne. Pretože zamestnanec vykonáva činnosť na území dvoch štátov, ale
dominantne na území Poľska, kde má aj bydlisko, podlieha právnym predpisom Poľskej republiky.

Zamestnanec je povinný preukázať sa formulárom PD A1 vystaveným poľskou inštitúciou sociálneho zabez-
pečenia. Slovenský zamestnávateľ je povinný registrovať sa ako platiteľ poistného a odvádzať poistné na
zdravotné aj sociálne poistenie za zamestnanca aj zamestnávateľa podľa poľského systému poistenia, na
území SR zamestnanca do zdravotnej ani Sociálnej poisťovne neprihlasuje. Jedine v prípade, ak zamestna-
nec formulár PD A1 zamestnávateľovi nepredloží, zamestnávateľ postupuje podľa slovenskej legislatívy.

�

Ing. Eva Gášpárová

Školenia organizované vydavateľstvom
Poradca podnikateľa

Vysielanie zamestnancov na práce v EÚ a zamestnávanie cudzincov
RNDr. Jozef Mihál
9. 11. 2017 Košice

Automobil v podnikaní z pohľadu DPH a dane z príjmov
Ing. Vladimír Ozimý

7. 11. 2017 Bratislava

Vnímavý kouč (praktický 2-dňový workshop)
Mgr. Ján Dubnička

15. – 16. 11. 2017 Bratislava

Zoznam všetkých školení nájdete na www.profivzdelavanie.sk.
Viac informácií a objednávanie na tel. čísle: +421 41 70 53 888, e-mail: profivzdelavanie@pp.sk.

Nájdete nás aj na facebooku na adrese www.facebook.com/VzdelavacieCentrum.

Právne predpisy v aktuálnom úplnom znení zdarma, bez registrácie a s jedno-
duchou obsluhou nájdete na www.zakonypreludi.sk.



Zhrnutie
o živnosti

Živnostenské oprávnenie (ďalej len „živnosť“) je jeden typ z oprávnení na
vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti. Samostatnú zárobkovú
činnosť, t. j. dosahovanie príjmov podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov, je možné vykonávať aj na základe

iných, rôznych oprávnení, licencií či osobitných predpisov. V tomto článku si však zhr-
nieme všetko od založenia, pozastavenia, ukončenia živnosti a daňovo-odvodové ná-
ležitosti týkajúce sa samostatne zárobkovo činnej osoby (ďalej len „SZČO“). Taktiež si
priblížime niektoré situácie, s ktorými sa často stretávame v praxi.

1. Živnostenské oprávnenie
Pred začiatkom každého podnikania je dô-
ležité mať vidinu podnikania – v čom chcete
podnikať, zvoliť si svoj smer – čo chcete do-
siahnuť a akým spôsobom, urobiť si analýzu
kapitálu, ktorý máte k dispozícii, zohľadniť aj
očakávané výdavky, to znamená urobiť si
tzv. podnikateľský plán, základom ktorého je
mať dostatok potrebných informácií. Medzi
prvotnú potrebnú informáciu patrí fakt, či
smer – odbor, v ktorom ste sa rozhodli pod-
nikať, patrí medzi voľné, viazané alebo re-
meselné živnosti. Či náhodou nebudete po-
trebovať zodpovedného zástupcu, ktorý mu-
sí mať s vami uzavretý pracovný pomer, čo
znamená pre vás nie malé finančné náklady.

Podmienky prevádzkovania živnosti sú sta-
novené v zákone č. 455/1991 Zb. o živ-
nostenskom podnikaní (ďalej len „živnos-
tenský zákon“).

Pod pojmom živnosť sa rozumie:
– sústavná činnosť prevádzkovaná samos-

tatne,
– vo vlastnom mene,
– na vlastnú zodpovednosť, za účelom do-

siahnutia zisku.

Základom je splnenie všeobecných podmie-
nok (§ 6):

– vek 18 rokov,
– spôsobilosť na právne úkony,
– bezúhonnosť.

Okrem všeobecných podmienok je potrebné
splniť aj ďalšie, ktoré závisia od konkrétneho
druhu živnosti. Živnostenský zákon rozlišuje
tri druhy živností:
– Voľné živnosti – (§ 25) – pri voľných živ-

nostiach postačuje len splnenie všeobec-
ných podmienok. Preukazovanie odbor-
nej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje.
Odporúčané označenie a obsahové vy-
medzenie činnosti na voľnú živnosť náj-
dete na stránke Ministerstva vnútra SR
(http://www.minv.sk/?zivnostenske-podni-
kanie). Medzi voľné živnosti zaraďuje-
me: napr. sprostredkovateľskú činnosť
v oblasti obchodu, kúpa tovaru (malo-
obchod, veľkoobchod), vedenie účtov-
níctva, reklamné a marketingové služ-
by, administratívne služby, počítačové
služby atď.

– Remeselné živnosti (§ 20 – § 22) –
podmienkou prevádzkovania remesel-
nej živnosti je okrem všeobecných pod-
mienok odborná spôsobilosť, ktorú je
potrebné preukázať výučným listom ale-
bo iným dokladom o riadnom ukončení
príslušného učebného alebo študijného 45
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odboru. Pokiaľ nie ste vyučený v odbore,
môžete preukázať splnenie podmienky
odbornej spôsobilosti náhradným spô-
sobom, ktorý je uvedený v § 22 živnos-
tenského zákona, a to na základe zís-
kaného vzdelania a praxe, vďaka čomu
môžu osoby s dlhoročnou praxou získať
živnostenské oprávnenie aj v prípade
chýbajúceho vzdelania. Všetky remesel-
né živnosti sú uvedené v Prílohe č. 1 živ-
nostenského zákona. Patrí sem naprík-
lad murárstvo, stolárstvo, zámočníctvo či
kozmetické služby.

– Viazané živnosti – (§ 23, § 24) – v prípa-
de prevádzkovania viazanej živnosti je
okrem všeobecných podmienok nutná aj

špecifická odborná spôsobilosť získaná
inak ako vyučením v odbore podľa § 21
a § 22 živnostenského zákona. Zoznam
viazaných živností, ako aj odborná spô-
sobilosť pre viazané živnosti sú upravené
osobitnými predpismi uvedenými v Prílo-
he č. 2 živnostenského zákona. Patria
sem činnosti ako zubná technika, pre-
vádzkovanie autoškoly, prevádzkovanie
cestovnej kancelárie, masérske služby či
zmenárne.

Jednotlivé predmety podnikania sa vy-
pisujú do formulára na ohlásenie živ-
nosti, pričom ako prvý predmet sa uve-
die činnosť, ktorú považujete za hlavnú.
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Zodpovedný zástupca
Pokiaľ pracujete v odvetví, na ktoré nemáte
odborné predpoklady či dostatočnú prax
a rozhodli ste sa v tomto odbore prevádzko-
vať živnosť, musíte si ustanoviť zodpoved-
ného zástupcu.

Zodpovedný zástupca sa povinne stanovu-
je aj v prípadoch, ak podmienky živnostník
spĺňa, ale nemá bydlisko na území SR ale-
bo oprávnenie na pobyt.

V prípade, ak by mal podnikateľ viacero pre-
vádzkarní a v nich prevádzkuje remeselnú
alebo viazanú živnosť, je povinný ustanoviť
jedného, prípadne viacerých zodpovedných
zástupcov pre každú takúto prevádzkareň.

Živnostenský zákon vymedzuje zodpoved-
ného zástupcu ako fyzickú osobu ustanove-
nú podnikateľom, ktorá zodpovedá za od-
borné prevádzkovanie živnosti. Plní teda
úlohu kvalifikovaného dohľadu nad pracov-
nými úlohami a potrebnými činnosťami.

Ustanovenie zodpovedného zástupcu však
podnikateľa nezbavuje povinnosti prevádz-
kovať živnosť riadne, poctivo a odborne,
čo živnostenský zákon ustanovuje v § 29
ods. 2. Ak by živnostenský úrad zistil neod-
borné prevádzkovanie živnosti, zodpoved-
ným a sankcionovateľným voči živnostens-
kému úradu by bol vždy iba samotný pod-
nikateľ. Podnikateľ by mohol až následne
vyvodiť zodpovednosť voči svojmu zodpo-
vednému zástupcovi pre nedodržanie po-
vinností, ktoré zodpovednému zástupcovi
vyplývajú zo zmluvného vzťahu.

Ak teda máte povinnosť ustanoviť si zodpo-
vedného zástupcu, urobíte to vyplnením
údajov v časti B.1 Súhlas zodpovedného
zástupcu vo formulári na ohlásenie živnosti,
ktorý musí zodpovedný zástupca podpísať.

Podľa § 11 živnostenského zákona musí
zodpovedný zástupca spĺňať všeobecné
i osobitné podmienky (§ 6 a § 7):

Zamerajte svoju reklamu cielene. Ponúkame nezávislý mediálny priestor.
Kontaktujte nás na inzercia@pp.sk.



– musí mať bydlisko na území SR alebo
iné oprávnenie na pobyt

– a zároveň musí byť pri prevádzkovaní
živnosti v pracovnom pomere k podni-
kateľovi. Neplatí to v prípade, ak ide
o manžela (manželku) podnikateľa ale-
bo podnikateľovho príbuzného v pria-
mom rade, alebo súrodenca, ktorý je
dôchodkovo poistený alebo je pobera-
teľom dôchodku. Táto výnimka sa od-
voláva na § 2a zákona č. 82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom za-
mestnávaní.

Funkcia zodpovedného zástupcu sa skončí
ukončením pracovného pomeru. Podnikateľ

má povinnosť nahlásiť všetky zmeny týkajú-
ce sa zodpovedného zástupcu živnosten-
skému úradu. Ustanovenie, ako aj ukonče-
nie výkonu funkcie zodpovedného zástupcu
je podnikateľ povinný oznámiť živnostenské-
mu úradu v lehote 15 dní. V prípade, ak zod-
povedný zástupca prestane vykonávať svo-
ju funkciu, musí podnikateľ do 15 dní usta-
noviť nového zodpovedného zástupcu.
V prípade porušenia týchto povinností môže
príslušný živnostenský úrad udeliť podnikate-
ľovi pokutu do 663 € (§ 65a ods. 2). V prípade
však, že máte povinnosť ustanoviť zodpo-
vedného zástupcu, ale neurobíte to, živnos-
tenský úrad vám môže udeliť pokutu až do
výšky 1 659 € (§ 65a ods. 1).

Odborník radí� Zhrnutie o živnosti
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Obchodné meno, miesto podnikania, prevádzkareň, údaje potrebné na
vyžiadanie výpisu z registra trestov
Okrem svojich základných údajov uvádza
živnostník vo formulári na ohlásenie živ-
nosti aj obchodné meno, miesto podnika-
nia a údaje o prevádzkarni.

Obchodné meno je názov, pod ktorým
podnikateľ vykonáva právne úkony pri svo-
jej podnikateľskej činnosti. Pre obchodné

mená fyzických osôb – živnostníkov, platí,
že:
– na začiatku názvu musí byť uvedené

meno a priezvisko (ak má človek titul,
tak aj titul) a

– za ním môže, ale nemusí, nasledovať
názov firmy (napr. Jozef Kováč alebo
Jozef Kováč - Účtovníctvo).

Upozornenie!

Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa. To znamená, že dva rôzne
podnikateľské subjekty nemôžu podnikať pod rovnakým obchodným menom. Pokiaľ ide o fyzickú osobu,
môžeme obchodné meno odlíšiť iným miestom podnikania. V prípade, že má fyzická osoba rovnaké meno
a priezvisko ako iný podnikateľ a zároveň má uvedené rovnaké miesto podnikania, je povinná doplniť svoje
obchodné meno uvedením dodatku, ktorý sa týka mena alebo druhu podnikania tak, aby sa obchodné mená
dali vzájomne odlíšiť.

�

Dobrá rada:

Pri vytváraní obchodného mena môžete použiť živnostenský register http://www.zrsr.sk/, aby ste zistili, či už rovna-
ké obchodné meno niekto nepoužíva. Pokiaľ si chcete pre svoje podnikanie vytvoriť aj webovú stránku, je možno
vhodné premýšľať nad výberom obchodného mena a webovej adresy súčasne.

�

Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.danovecentrum.sk a získaj-
te online prístup k všetkým daňovým a účtovným informáciám. Volajte
+421 41 70 53 222.



Miesto podnikania je adresa, ktorá je zapí-
saná v živnostenskom registri. V prípade
živnostníkov, ktorí podnikajú z domu, je to
adresa trvalého bydliska, prípadne iná adre-
sa, ktorú si zvolia. Pokiaľ adresa miesta
podnikania nie je totožná s adresou bydlis-
ka, musí sa pri ohlásení živnosti preukázať
oprávnenie užívať túto nehnuteľnosť (súhlas
vlastníka nehnuteľnosti, zmluva o prenájme
alebo list vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorý
sa prikladá k ohláseniu) (§ 46 živnostenské-
ho zákona).

Prevádzkareň podľa § 17 živnostenského
zákona je priestor, v ktorom sa prevádz-
kuje živnosť. Prevádzkarňou nie je priestor:
– súvisiaci s prevádzkovaním živnosti, čo

môže byť:
a) priestor určený na uskladnenie su-

rovín a tovaru podnikateľa,
b) stanovištia, odstavné plochy pre mo-

torové vozidlá, garáže a priestory
určené na zabezpečenie údržby
a technickú kontrolu vozidiel,

c) miesto podnikania fyzickej osoby,
d) výstavné priestory a vzorkové pre-

dajne,
e) priestor na prijímanie zákaziek ale-

bo tovaru a na jeho vydávanie;
– ani technické a technologické zariade-

nie určené na prevádzkovanie živnosti
alebo súvisiace s prevádzkovaním živ-
nosti, čo môžu byť:
a) stánky, pulty a prenosné predajné

zariadenia na trhových miestach, ak
sa na ich zriadenie nevyžaduje sta-
vebné povolenie,

b) zariadenie a priestor na poskytova-
nie ľudovej technickej zábavy; ľudo-
vou technickou zábavou sa na úče-
ly tohto zákona rozumie najmä pre-
vádzkovanie kolotočov, hojdačiek,

zábavných strelníc a iných podob-
ných technických prostriedkov na
hromadnú zábavu,

c) vozidlá cestnej motorovej dopravy
a ich prípojné vozidlá, ktoré slúžia
na prevádzkovanie živnosti,

d) pojazdné predajne,
e) zariadenia na poskytovanie rekla-

my,
f) predajné automaty.

Za prevádzkareň sa považuje napríklad ka-
derníctvo, predajňa, reštaurácia a iné.

Existuje aj tzv. združená prevádzkareň
a rozumie sa ňou trvalo zriadený priestor,
v ktorom sa prevádzkuje výrobná živnosť
na účel výroby finálneho produktu v prípa-
de, ak pracovný, technický alebo technolo-
gický postup prác nadväzuje na seba alebo
inak spolu súvisí.

Podľa osobitných predpisov (§ 7 ods. 3 Ob-
chodného zákonníka, § 14 zákona o ochrane
spotrebiteľa) musí byť prevádzkareň označe-
ná obchodným menom, sídlom podnikateľa,
ku ktorému sa pripojí názov prevádzkarne
a iné náležitosti prevádzkarne:
– prevádzkový čas,
– meno, priezvisko osoby zodpovednej

za činnosť prevádzkarne,
– kategória, skupina, trieda pohostinských

prevádzkarnía ubytovacích zariadení (na
základe vyhlášky Ministerstva hospodár-
stva SR č. 125/1995 Z. z.).

Údaje o prevádzkarni sa zapisujú už do for-
mulára na ohlásenie živnosti k jednotlivým
predmetom podnikania. Ak sa však pre-
vádzkareň otvára neskôr, je potrebné dá-
tum jej zriadenia oznámiť živnostenskému
úradu najneskôr v deň jej zriadenia.
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Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.mzdovecentrum.sk a získajte
online prístup k všetkým mzdovým a personálnym informáciám. Volajte
+421 41 70 53 222.



Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu
z registra trestov, ktoré vyžiada priamo prís-
lušný živnostenský úrad a ktoré sú potrebné
na overenie bezúhonnosti, tvoria samos-
tatnú časť formulára na ohlásenie živnosti

(časť C). Uvádzajú sa tu osobné údaje živ-
nostníka aj zodpovedných zástupcov, ich
predchádzajúce mená, priezviská, tak isto
aj ich rodičov.

Odborník radí� Zhrnutie o živnosti

49

OPrihláška na povinné verejné zdravotné poistenie a prihláška
na registráciu daňovníka k dani z príjmu FO
Ďalšími samostatnými časťami formulára na
ohlásenie živnosti je časť D a časť E, kto-
rú určite odporúčam vyplniť. Prostredníct-
vom živnostenského úradu si tak splníte

oznamovacie povinnosti voči svojej zdravot-
nej poisťovni a daňovému úradu. Obe inšti-
túcie vás tak začnú evidovať ako SZČO.

Ohlásenie živnosti a správne poplatky
Ohlásenie živnosti (vyplnený formulár s po-
vinnými prílohami) môžete v dnešnej dobe
nahlásiť dvoma spôsobmi: osobne alebo
elektronicky. Pri osobnom ohlásení je
potrebné navštíviť živnostenský úrad (JKM
– Jednotné kontaktné miesto) príslušný po-
dľa miesta trvalého bydliska fyzickej osoby
a odovzdať vyplnený formulár na ohlásenie
živnosti, ku ktorému podnikateľ pripojí aj
všetky potrebné prílohy. Pri osobnom ohlá-
sení živnosti zaplatíte za každú voľnú živ-
nosť správny poplatok vo výške 5 eur a za
každú viazanú alebo remeselnú živnosť
správny poplatok vo výške 15 eur.

Elektronické ohlásenie živnosti sa usku-
točňuje cez Ústredný portál verejnej správy
www.slovensko.sk. Podáva sa rovnaký for-
mulár spolu s povinnými prílohami, ktorý je
potrebné podpísať zaručeným elektronickým
podpisom. Je potrebné mať občiansky preu-
kaz s elektronickým čipom, tzv. eID kartou
a zabezpečiť si všetky technické parametre

potrebné na elektronické ohlasovanie živ-
nosti, ktoré sú k dispozícii na stránke Mi-
nisterstva vnútra SR http://www.minv.sk/?
informacie-k-elektronickemu-podaniu.

Po úspešnom elektronickom odoslaní formu-
lára, najneskôr do 24 hodín od odoslania,
dostanete do svojej elektronickej schránky
správu o platobných podmienkach pre úhra-
du správneho poplatku, ktorý je potrebné
uhradiť prevodom na účet Štátnej pokladni-
ce, a to do 15 dní odo dňa prijatia správy.
V prípade takejto platby je veľmi dôležité do-
držať všetky informácie o platobných pod-
mienkach, aby bolo možné platbu priradiť
k vášmu podaniu. Po úhrade poplatku si
budete môcť osvedčenie o živnostenskom
oprávnení prevziať na miestne príslušnom
živnostenskom úrade (JKM) alebo vám
môže byť doručené na poštovú adresu uve-
denú v ohlásení. Možnosť doručenia si zvolí-
te priamo pri vypĺňaní formulára.

Dobrá rada:

V prípade elektronického ohlásenia živnosti nezaplatíte za voľnú živnosť žiadny poplatok a za každú remesel-
nú alebo viazanú živnosť zaplatíte len 7,50 eura.

�

Úplné znenia daňových predpisov nájdete v časopise ÚZ – úplné znenia.
Pre viac informácií a objednávanie kliknite na www.zakon.sk alebo volajte
+421 41 70 53 222.



Fyzickej osobe vzniká živnostenské opráv-
nenie už dňom jeho ohlásenia, prípadne
v neskorší deň, ktorý si uviedla v ohlásení.
Keď živnostenský úrad preverí, či ohláse-
nie spĺňa všetky náležitosti a podnikateľ
spĺňa všetky podmienky stanovené živnos-
tenským zákonom, vydá Osvedčenie o živ-
nostenskom oprávnení najneskôr do troch
pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie
živnosti a výpis z registra trestov boli do-
ručené.

Pokiaľ by ale náležitosti ohlásenia neboli
splnené alebo by boli nezrozumiteľné, živ-
nostenský úrad vyzve podnikateľa, aby tie-
to nedostatky odstránil, a to v lehote najme-
nej 15 dní.

Ak tak neurobí, konanie bude zastavené.
V prípade, že podnikateľ nespĺňa podmien-
ky stanovené zákonom, živnostenský úrad
rozhodne, že živnostenské oprávnenie ne-
vzniklo (§ 47).
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2. Vznik a trvanie živnosti z hľadiska odvodov a daní
Zdravotná poisťovňa
V prípade, ak ste vo formulári na ohlásenie
živnosti vyplnili časť D – Prihlášku na verej-
né zdravotné poistenie, registračnú povin-
nosť za vás vykonal živnostenský úrad. Ak
ste tak nespravili alebo vykonávate samos-
tatnú zárobkovú činnosť na základe iného
ako živnostenského oprávnenia, ste povin-
ný sa registrovať sám ako SZČO do 8 dní
od vzniku tejto skutočnosti (§ 23), a to pros-
tredníctvom tlačiva „Oznámenie poistenca/
platiteľa poistného“, ktoré má každá zdra-
votná poisťovňa zverejnené na svojej we-
bovej stránke.

Do zdravotnej poisťovne ste ako SZČO po-
vinný uhrádzať odo dňa vzniku oprávnenia
mesačné preddavky na poistné vypočítané
z minimálneho vymeriavacieho základu.

SZČO bez zdravotného postihnutia má per-
centuálnu sadzbu 14 % z vymeriavacieho
základu (§ 12) a aktuálny minimálny vyme-
riavací základ v roku 2017 je vo výške
441,50 eura. Minimálny mesačný predda-
vok je teda 61,81 eura. Ak by ste zača-
li podnikať v priebehu mesiaca, uhrádzate

alikvotnú čiastku preddavku na poistné za
príslušné kalendárne dni statusu SZČO.

Splatnosť mesačného preddavku je do
8. dňa v mesiaci po uplynutí príslušného ka-
lendárneho mesiaca (§ 17), napr. júl 2017 je
splatný najneskôr do 8. augusta 2017. Výš-
ka preddavku do zdravotnej poisťovne sa
mení vždy od 1. 1., a to na základe zvýšenia
minimálneho vymeriavacieho základu alebo
výpočtu vymeriavacieho základu z údajov
z daňového priznania SZČO (§ 13). Takto
zmenená výška preddavku je platná do
31. 12., tzn. celý kalendárny rok (za pod-
mienok, že nepríde v priebehu kalendárne-
ho roka u SZČO k iným skutočnostiam,
napr. k prerušeniu podnikania, súbehu po-
istení atď.).

Na základe údajov z daňového priznania
SZČO vykoná zdravotná poisťovňa aj ročné
zúčtovanie poistného. Tieto údaje posky-
tuje zdravotnej poisťovni elektronicky pria-
mo Finančná správa SR (§ 29b ods. 13).
Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtova-
nie najneskôr do 30. septembra, v prípade,

Mobilná aplikácia Zákony pre ľudí umožňuje prístup k všetkým právnym pred-
pisom Zbierky zákonov SR od roku 1945 v účinnom konsolidovanom znení.
Stiahnite si ZADARMO na Google Play.



ak mal platiteľ poistného predĺženú lehotu
na podanie daňového priznania, vykoná
ročné zúčtovanie najneskôr do 31. októbra.
Výsledkom ročného zúčtovania môže byť
preplatok alebo nedoplatok na poistnom.

V prípade, ak výška preplatku alebo nedo-
platku nedosiahne najmenej 5 eur, povin-
nosť odviesť nedoplatok alebo vrátiť prepla-
tok nevzniká (§ 19 ods. 17).
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OPríklad č. 1:

Pán Jozef začal podnikať od 1. 3. 2017. Aké poistné bude do zdravotnej poisťovne platiť ako
SZČO a ako sa bude meniť?

Pán Jozef ako SZČO bude v období:
– od marca 2017 do decembra 2017 platiť mesačné preddavky na poistné vypočítané zo zákonom stano-

veného minimálneho vymeriavacieho základu = 14 % zo 441,50 € = 61,81 eur,
– od januára 2018 do decembra 2018 platiť mesačné preddavky na poistné vypočítané zo zákonom sta-

noveného minimálneho vymeriavacieho základu pre rok 2018 = 14 % zo 456,00 € = 63,84 eura,
– od januára 2019 do decembra 2019 platiť mesačné preddavky na poistné vypočítané z vymeriavacieho

základu na základe údajov z daňového priznania za rok 2017. Výška vypočítaného vymeriavacieho
základu pritom nemôže byť nižšia ako zákonom stanovená minimálna výška vymeriavacieho základu.
Maximálny vymeriavací základ v zdravotnom poistení pri SZČO nie je stanovený (s platnosťou od
1. 1. 2017 bol zrušený).

Na základe údajov daňového priznania za rok 2017, ktoré pán Jozef podal do 31. 3. 2018 – vykoná zdravotná
poisťovňa najneskôr do 30. 9. 2018 ročné zúčtovanie poistného za rok 2017, určí mesačné preddavky poistné-
ho na obdobie 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019. V prípade, ak by pán Jozef podal daňové priznanie za rok 2017
v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. v období od 1. 4. 2018 až 30. 6. 2018, zdravotná po-
isťovňa vykoná ročné zúčtovanie spolu s určením mesačných preddavkov na obdobie 1. 1. 2019 – 31. 12.
2019, najneskôr do 31. 10. 2018.

�

Ako sa vypočíta vymeriavací základ a RZ z údajov daňového priznania SZČO
Samotné poistné je vypočítané percentuál-
nou sadzbou z vymeriavacieho základu.
Vymeriavací základ je teda ten podstatný
údaj, ktorý by si SZČO mala vedieť vypočí-
tať a vedela by tak dopredu fakty, či bude
mať v ročnom zúčtovaní nedoplatok, aký
vysoký, ako sa zmenia jej výdavky od nasle-
dujúceho roka – všetko sú to fakty ovplyvňu-
júce podnikanie. Vyhne sa tak zbytočným
„prekvapeniam“, nemusí sa dostať do platob-
nej neschopnosti – zaradiť medzi dlžníkov,
prípadne riešiť exekúciu, keďže výkon vymá-
hania je u poisťovní rýchlejší ako u bežných

obchodných vzťahov. Pri podnikaní by ma-
lo byť finančné plánovanie bežnou zále-
žitosťou.

Vymeriavací základ sa vypočítava jedno-
ducho (§ 13). Potrebné sú na to tieto údaje:
– Čiastkový základ dane § 6 (ďalej len

ČZD § 6) = to je príjem po odpočítanívý-
davkov = „čistý príjem – zisk“ (riadok 43
v daňovom priznaní typu B)

– Suma zaplateného zdravotného a so-
ciálneho poistného, o ktorú si SZČO
znížila ČZD § 6

EPI monitoring (monitoring.epi.sk) – unikátny nástroj na preverovanie
a vyhľadávanie nových obchodných partnerov, ale aj na spoľahlivé sledova-
nie informácií o subjektoch, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii.



– Podiel = počet mesiacov trvania pois-
tenia SZČO (započítava sa každý zača-
tý mesiac)

– Zákonom stanovený koeficient 1,486

Mesačný vymeriavací základ sa vypočíta:
ČZD § 6 + zaplatené poistné ZP a SP /
počet mesiacov / koeficient

Ročné zúčtovanie spätne za predchádza-
júci kalendárny rok sa za SZČO vypočíta:
ČZD § 6 + zaplatené poistné ZP a SP / ko-
eficient = ROČNÝ vymeriavací základ

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na naj-
bližší eurocent nadol (§ 13 ods. 18) a ne-
môže byť samozrejme nižší ako zákonom
stanovený minimálny vymeriavací základ.

Z ročného vymeriavacieho základu sa per-
centuálne vypočíta výška ročného poist-
ného za SZČO, ktorá mala byť uhradená.
Následne sa toto vypočítané poistné zníži
o úhrn preddavkov za dané obdobie po-
istenia a výsledkom je nedoplatok (môže
byť aj nedoplatok v sume 0 eur) alebo pre-
platok.
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Príklad č. 2:

Pokračujme v príklade pána Jozefa. V období poistenia od 03/2017 do 12/2017 mesačne platil pred-
davky na poistné v sume 61,81 eura. Jeho ČZD § 6 v daňovom priznaní bol napr. 8 000 eur.

Je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi sumou zaplateného poistného, o ktorú si SZČO znížila ČZD § 6, a su-
mou preddavkov za obdobie poistenia, ktorá vstupuje do ročného zúčtovania. Preddavok poistného je totiž
splatný do 8. dňa za predchádzajúci mesiac, tzn. 12/2017 je splatný do 8. 1. 2018. Úhrada tohto preddavku je
daňovým výdavkov až v roku 2018 (pokiaľ SZČO nevedie podvojné účtovníctvo alebo za tento mesiac neza-
platila dopredu s dátumom úhrady najneskôr do 31. 12. 2017), ale keďže ide o uhradený preddavok za obdo-
bie 2017, je súčasťou ročného zúčtovania roku 2017.

V daňovom priznaní za rok 2017 má teda pán Jozef ČZD § 6 = 8 000 eur, poistné do Sociálnej poisťovne ne-
platil a do zdravotnej poisťovne v roku 2017 uhradil spolu 556,29 eura (daňovo uznateľné výdavky 61,81 eura
x 9 mesiacov). O túto sumu má teda znížený svoj ČZD § 6.

Výpočet mesačného vymeriavacieho základu a mesačného preddavku na poistné na obdobie od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2019:

8 000 + 556,29 / 10 mesiacov / 1,486 = 575,79

Výška preddavku na poistné = 14 % z 575,79 = 80,61 eura

Výpočet ročného zúčtovania za rok 2017 za SZČO

8 000 + 556,29 / 1,486 = 5 757,93

Za rok 2017 za SZČO malo byť uhradené: 14 % z 5 757,93 = 806,11 eura

Pán Jozef za obdobie SZČO 3-12/2017 uhradil á 61,81 eura = 618,10 eura

Výsledkom ročného zúčtovania za status SZČO bude nedoplatok na poistnom: 806,11 – 618,10 =
188,01 eura.

�

Rýchle a prehľadné informácie o finančnej situácii a platobnej disciplíne
obchodných spoločností a iných subjektov nájdete na monitoring.epi.sk.



Voči výsledku ročného zúčtovania je možné
podať námietku, a to do 15 dní od doruče-
nia (§ 19 ods. 12). Po uplynutí tejto lehoty
sa Výkaz nedoplatkov na základe ročného

zúčtovania stáva právoplatným a je po-
trebné nedoplatok uhradiť najneskôr do
45 dní od právoplatnosti.
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Sociálna poisťovňa
Do Sociálnej poisťovne vás živnostenský
úrad neprihlási, pretože ako začínajúca

SZČO nie ste povinný sa registrovať a platiť
odvody.

Status SZČO a vznik povinného poistenia
Podľa zákona o sociálnom poistení je pod-
nikateľ – SZČO charakterizovaná ako fy-
zická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a v ka-
lendárnom roku roz-
hodujúcom pre vznik
alebo trvanie povinné-
ho sociálneho poiste-
nia dosahovala príjmy
z podnikania a inej sa-
mostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1
a 2 zákona o dani z príjmov č. 595/2003
Z. z.) a okrem fyzickej osoby, ktorá dosahu-
je príjmy na základe zmluvy o výkone osob-
nej asistencie (poskytuje osobnú asisten-
ciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím).

Vznik (zánik) povinného poistenia SZČO
sa posudzuje podľa dosiahnutého príj-
mu z podnikateľskej činnosti. Príjmom sa
rozumie tzv. „obrat“, teda príjem bez od-
počítania výdavkov. Tento príjem sa uvá-
dza v daňovom priznaní typu B v tabuľke
č. 1 (str. 3).

V prípade, že podnikateľ účtuje v sústave
podvojného účtovníctva, neuvádza sa ten-
to príjem („obrat“) v daňovom priznaní, lebo
sa v sústave podvojného účtovníctva dosa-
huje výnos a ten sa získava spočítaním vý-
nosových položiek z účtovnej závierky –
Výkazu zisku a strát.

– V prípade daňového priznania poda-
ného v lehote do 31. marca vzniká po-
vinné sociálne poistenie SZČO od 1. júla

kalendárneho roka nas-
ledujúceho po kalen-
dárnom roku, za ktorý
má SZČO príjem vyšší
ako 12-násobok mini-
málneho vymeriava-

cieho základu (§ 138 ods. 5).
– V prípade daňového priznania poda-

ného v predĺženej lehote vzniká povin-
né sociálne poistenie SZČO od 1. októb-
ra kalendárneho roka nasledujúceho po
kalendárnom roku, za ktorý má SZČO
príjem vyšší ako 12-násobok minimál-
neho vymeriavacieho základu (§ 138
ods. 5).

– V prípade dodatočného daňového pri-
znania alebo dodatočného platobné-
ho výmeru vydaného správcom dane
je hranica príjmu rozhodujúca na vznik
(zánik) povinného sociálneho poistenia
SZČO len vtedy, ak má vplyv na aktuál-
ne povinné sociálne poistenie. Zmena
poistenia sa vykoná od prvého dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom bolo predložené
dodatočné daňové priznanie správcovi
dane alebo v ktorom správca dane vy-
dal dodatočný platobný výmer (§ 21
ods. 3).

Vznik (zánik) povinného poistenia SZČO
sa posudzuje podľa dosiahnutého príj-
mu z podnikateľskej činnosti. Príjmom
sa rozumie tzv. „obrat“, teda príjem bez
odpočítania výdavkov.

Od 25. 5. 2018 nastane revolúcia v ochrane osobných údajov. Pripravte sa
už v predstihu na bezproblémové prijatie nových zmien na školení s lektorkou
JUDr. Marcelou Macovou, PhD.



Upozornenie!

Pri posudzovaní vzniku (zániku) na základe dosiahnutého príjmu („obratu“/výnosu) sa nezohľadňuje obdobie,
počas ktorého SZČO vykonávala podnikateľskú činnosť – koľko mesiacov v danom posudzovanom roku pod-
nikala – posudzuje sa len, či je alebo nie je prekročená zákonom stanovená hranica pre vznik (zánik) povinné-
ho poistenia SZČO.

�
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K 1. 7. 2017 (1. 10. 2017) sa posudzuje
vznik na základe príjmu za rok 2016 a zá-
konná hranica príjmu je vo výške 5 298 eur
(12-násobok minimálneho vymeriavacieho
základu platného v čase posudzovania vzni-
ku, t. j. 441,50 x 12).

K 1. 7. 2018 (1. 10. 2018) sa bude posudzo-
vať vznik na základe príjmu za rok 2017
a zákonná hranica príjmu bude vo výške
5 472 eur (minimálny vymeriavací základ
platný na rok 2018 je 456,00 eur x 12).

Ak váš príjem (obrat) prekročí zákonom
stanovenú hranicu, pošle vám Sociálna

poisťovňa Oznámenie o vzniku povinného
nemocenského a dôchodkového poistenia
ako SZČO.

Zároveň vám pridelí identifikačné číslo (IČ),
ktoré slúži ako variabilný symbol pri úhrade
poistného a oznámi mesačnú výšku poist-
ného. Vznik a zánik registrácie, zmenu výšky
poistného oznamuje Sociálna poisťovňa, av-
šak ostatné zmeny alebo prerušenia regis-
trácie je SZČO povinná Sociálnej poisťovni
oznamovať, vo väčšine prípadov do 8 dní
(§ 228), a to na tlačive Registračný list fyzic-
kej osoby.

Výpočet vymeriavacieho základu a aké fondy platí SZČO
Ak vzniklo povinné poistenie SZČO alebo
naďalej trvá, vypočítava sa z ČZD § 6 (ria-
dok 43 v daňovom priznaní) mesačný vyme-
riavací základ.

Výpočet je podobný s výpočtom vymeriava-
cieho základu v zdravotnom poistení, ale
s rozdielom, že sa pri výpočte nepoužíva
podiel prislúchajúci počtu trvania poistenia
SZČO, ale sa použije podiel jednej dva-
nástiny.

Vymeriavací základ sa vypočítava (§ 138)
z týchto údajov:
– Čiastkový základ dane § 6 (ďalej len

ČZD § 6) = to je príjem po odpočítanívý-
davkov = „čistý príjem – zisk“ (riadok 43
v daňovom priznaní typu B)

– Suma zaplateného zdravotného a so-
ciálneho poistného, o ktorú si SZČO
znížila ČZD § 6

– Jedna dvanástina
– Zákonom stanovený koeficient 1,486
Mesačný vymeriavací základ sa vypočíta:
ČZD § 6 + zaplatené poistné ZP a SP / 12
/ koeficient

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na naj-
bližší eurocent nadol (§ 138 ods. 17). Takto
vypočítaný vymeriavací základ nemôže byť
nižší ako zákonom stanovený minimálny
vymeriavací základ a nemôže byť vyšší ako
zákonom stanovený maximálny vymeria-
vací základ. Maximálny vymeriavací základ
bol od 1. 1. 2017 zrušený len v zdravotnom
poistení, nie v sociálnom.

Neplaťte menej, ale ani viac DPH, než je nevyhnutné. Lektori Ozimý – Tužin-
ský vás na školení Daňová optimalizácia v roku 2017 naučia, ako zvýšiť vlastné
imanie; ako zvýšiť výsledok hospodárenia a ako sa vyhnúť daňovej strate.
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Rok Minimálny VZ Maximálny VZ

2017 441,50 eur 6 181 eur

2018 456,00 eur 6 384 eur

OZa povinné poistenie SZČO v súlade so zá-
konom o sociálnom poistení sa považujú
tieto jednotlivé poistenia:
– nemocenské poistenie
– dôchodkové poistenie, ktoré sa skladá

zo:

- starobného poistenia
- invalidného poistenia

– rezervný fond solidarity

Percentuálne sadzby jednotlivých poistení
sú nasledovné:

Typ poistenia Percentuálna sadzba Zákon o sociálnom poistení

nemocenské poistenie 4,4 % § 130 písm. c)

starobné poistenie 18,0 % § 131 ods. 1 písm. c)

invalidné poistenie 6,0 % § 132 písm. c)

rezervný fond solidarity 4,75 % § 137 písm. b)

Poistné na sociálne poistenie je rovnako
splatné ako v zdravotnom poistení najneskôr

do 8. dňa v mesiaci za predchádzajúci me-
siac.

Príklad č. 3:

Pán Jozef, ktorý začal podnikať od marca 2017 a podal do 31. 3. 2018 daňové priznanie za rok 2017:
– ČZD § 6 v daňovom priznaní mal 8 000 eur,
– suma zaplateného poistného na zdravotné poistenie 556,29 eura,
– suma zaplateného poistného na sociálne poistenie nula eur.
1. Najprv sa posudzuje vznik povinného poistenia SZČO a keďže pán Jozef podal daňové priznanie do

31. marca, posudzuje sa vznik k 1. 7. 2018.
Zákonná hranica príjmu (obratu) z daňového priznania za 2017 bude 5 472 eur.
Keďže pán Jozef má už samotný ČZD § 6, t. j. zisk vyšší, ako je zákonná hranica na príjem, nepotrebuje-
me ani vedieť presnú výšku jeho príjmu (obratu) a vieme, že mu určite vzniká od 1. 7. 2018 povinné po-
istenie SZČO.

2. Výpočet mesačného vymeriavacieho základu: 8 000 + 556,29 / 12 / 1,486 = 479,82 eura
Keďže vypočítaný vymeriavací základ pána Jozefa nie je nižší ako minimálny vymeriavací základ platný
v roku 2018 – 456 eur, ani vyšší ako maximálny 6 384 eur, bude platiť poistné z takto vypočítaného vyme-
riavacieho základu.
Vymeriavací základ je tá hodnota, suma, ktorá vplýva na výšku dávok, ktorá sa zohľadňuje v Evidenčnom
liste dôchodkového poistenia.

3. Výpočet mesačnej výšky poistného: Z vymeriavacieho základu sa každé poistenie vypočítava samostat-
ne a každé sa zaokrúhľuje smerom nadol.

Neplaťte zbytočné pokuty! Všetko o správnom procese prijímania cudzin-
cov či vysielaní zamestnancov do zahraničia na školení so skúsenou lektor-
kou Júliou Pšenkovou.



Výška vymeriavacieho základu Typ poistenia Percentuálna sadzba Výška poistného

479,82 eura nemocenské poistenie 4,4 % 21,11 eura

479,82 eura starobné poistenie 18,0 % 86,36 eura

479,82 eura invalidné poistenie 6,0 % 28,78 eura

479,82 eura rezervný fond solidarity 4,75 % 22,79 eura

SPOLU 159,04 eura

Pán Jozef tak v období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 bude platiť mesačné poistné 159,04 eura do príslušnej So-
ciálnej poisťovne.

V prípade, ak by sa od 1. 1. 2019 zvýšil minimálny vymeriavací základ nad jeho vypočítaný vymeriavací zá-
klad, t. j. nad 479,82 eura, zvýši sa mu aj mesačné poistné, o čom ho opäť bude Sociálna poisťovňa písomne
informovať.
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Daňový úrad
Zákon o dani z príjmov
Vyplnením samostatnej časti E formulára
na ohlásenie živnosti – Prihláška k regis-
trácii daňovníka k dani z príjmu fyzickej
osoby, splní registračnú povinnosť za vás
živnostenský úrad a prihlási vás na váš prís-
lušný daňový úrad.

Ak tak nespravíte alebo máte iný typ opráv-
nenia na podnikanie, ktoré nevydáva živ-
nostenský úrad, napr. zápisy do komôr,
registrov, športovci, umelci, zmluvy podľa
Obchodného zákonníka, musíte sa sám za-
registrovať na daňovom úrade na daň z príj-
mov fyzických osôb do 30 dní (§ 31 zákona
č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov).

Po zaregistrovaní sa vám daňový úrad za-
šle Oznámenie o pridelení daňového
identifikačného čísla (DIČ) a základného
čísla účtu a kartičku Osvedčenia o re-
gistrácii (kartičku DIČ). Prostredníctvom
tohto základného osobného čísla účtu bu-
dete uhrádzať akúkoľvek daň, lebo číslo úč-
tu sa skladá:

– z predčíslia, ktoré označuje druh dane,
– z vášho prideleného osobného základ-

ného čísla a
– kódu banky – Štátna pokladnica.

Samozrejme, číslo účtu bude v tvare IBAN.
Osobné číslo účtu si môžete overiť na we-
bovej stránke Finančnej správy SR https://
www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluz-
by/verejne-sluzby/overenie-prideleneho-oud.

DIČ budete používať ako identifikátor pri kon-
takte s daňovým úradom a taktiež ho budete
uvádzať na faktúrach či iných obchodných
a účtovných dokladoch spolu s prideleným
IČO.

Príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti
podľa zákona o dani z prímov spadajú pod
§ 6, konkrétne príjmy zo živnosti pod § 6
ods. 1 písm. b). SZČO si môže zvoliť spô-
sob uplatňovania výdavkov, a to:
– buď výdavky percentom z príjmov (pau-

šálne výdavky),

O zmenách v zákonoch a ich vplyve na vymáhanie pohľadávok vás na praktic-
kom školení informuje Ing. Ľubomír Havierník. Získajte náhľad na krízové riadenie
a komunikáciu, ktoré vám uľahčia vyrovnať sa s problémami v rizikovom období.



– alebo skutočne preukázateľne vynalo-
žené výdavky.

Výdavky percentom z príjmov (§ 6 ods. 10)
sú stanovené na rok 2017 vo výške 60 %
z úhrnu príjmov, najviac do výšky 20 000 eur.
K vypočítanej paušálnej výške výdavkov si
môže SZČO ešte pripočítať výdavky v pre-
ukázateľnej výške poistného za sociálne
a zdravotné poistenie.

Skutočne preukázateľne vynaložené vý-
davky a spôsob ich evidovania si môže
SZČO zvoliť, a to prostredníctvom:
– vedenia zjednodušenej daňovej evi-

dencie (§ 6 ods. 11)
– vedenia jednoduchého účtovníctva
– vedenia podvojného účtovníctva
(zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve/
opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74 po-
stupy účtovania pre účtovné jednotky úč-
tujúce v sústave jednoduchého účtovníc-
tva Opatrenie Ministerstva financií Slo-
venskej republiky z 13. decembra 2007
č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustano-
vujú podrobnosti o postupoch účtovania
a podrobnosti o usporiadaní, označovaní
a obsahovom vymedzení položiek účtov-
nej závierky pre účtovné jednotky účtujú-
ce v sústave jednoduchého účtovníctva,
ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú sa-
mostatnú zárobkovú činnosť, ak preuka-
zujú svoje výdavky vynaložené na dosiah-
nutie, zabezpečenie a udržanie príjmov
na účely zistenia základu dane z príjmov/

opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, kto-
rým sa ustanovujú podrobnosti o postu-
poch účtovania pre podnikateľov účtujú-
cich v sústave podvojného účtovníctva).

SZČO podáva daňové priznanie k dani z príj-
mov typu B, a to v lehote (§ 49):
– do troch kalendárnych mesiacov po uply-

nutí zdaňovacieho obdobia (kalendárne-
ho roka);
Za rok 2017 do 31. marca 2018. Ale
keďže tento deň pripadne na sobotu,
posledným dňom lehoty na podanie da-
ňového priznania je najbližší nasledujú-
ci pracovný deň, t. j. 3. 4. 2018.

– na základe oznámenia o predĺžení le-
hoty na podanie daňového priznania sa
môže lehota predĺžiť najviac o celé tri
mesiace;

– na základe oznámenia o predĺžení le-
hoty na podanie daňového priznania sa
môže lehota predĺžiť najviac o šesť
celých mesiacov, ak súčasťou príj-
mov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo
zdrojov v zahraničí.

Oznámenie o predĺžení lehoty musí byť po-
dané príslušnému daňovému úradu najnes-
kôr v riadnej lehote na podanie daňového
priznania – do 31. marca (za rok 2017 naj-
neskôr do 3. 4. 2018) a musí byť v ňom uve-
dená nová lehota, ktorou je koniec kalen-
dárneho mesiaca, v ktorej podá SZČO da-
ňové priznanie, t. j. napr. 30. apríla, 31. mája
alebo 30. júna.

Odborník radí� Zhrnutie o živnosti
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Upozornenie!

Úhrada vypočítanej dane z príjmu má rovnakú splatnosť, ako je lehota na podanie daňového priznania!
�

V prípade, ak samostatne zárobkovo činná
osoba zistí, že podala nesprávne riadne

daňové priznanie, daňové priznanie opra-
ví podaním buď opravného daňového

Potrebujete doplniť vedomosti zo mzdovej alebo účtovnej oblasti? Navštívte
2-dňové školenie Mzdy pre začiatočníkov so skúsenou lektorkou Júliou
Pšenkovou.



priznania, alebo dodatočného daňového
priznania. Rozdiel medzi týmito daňovými
priznaniami je len v tom, kedy vykonávate
opravu:
– ak je vykonaná v ešte riadnej lehote na

podanie daňového priznania, ide o op-
ravné daňové priznanie;

– ak je vykonaná po lehote na podanie
daňového priznania, ide o dodatočné
daňové priznanie.
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Príklad č. 4:

Pani Martina si ako SZČO uplatnila k príjmom paušálne výdavky. Zabudla k nim však pripočítať aj zaplatené
poistné do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Riadne daňové priznanie podala 5. marca.
– ak podá daňové priznanie do 31. marca – podá opravné daňové priznanie
– ak si chybu uvedomí až po 31. marci – podá dodatočné daňové priznanie

�

Zákon č. 298/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice
Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti
Nepochybne dôležitými zákonmi pre SZČO
sú aj tieto dva zákony. V jednom sa nachá-
dzajú podmienky, kto musí mať elektronickú
registračnú pokladnicu pri podnikaní a akú
a v druhom zákone sú stanovené limity pla-
tieb v hotovosti. V prípade, ak za predaj tova-
ru alebo poskytovanie služieb budete prijímať
hotovosť či iné platobné prostriedky nahrá-
dzajúce hotovosť, je potrebné používať na
účely evidencie tržieb elektronickú regis-
tračnú pokladnicu (ERP) alebo virtuálnu
registračnú pokladnicu (VRP), a to vo všet-
kých predajných miestach.

Kým predaj v hotovosti sa vzťahuje na všet-
kých, pri službách je zákonom stanovený
zoznam poskytovaných služieb, pri ktorých
ste v prípade hotovosti povinný mať regis-
tračnú pokladnicu. Zoznam sa nachádza
v Prílohe č. 1 zákona. Ide napríklad o práv-
ne, účtovné, audítorské, poradenské, inži-
nierske, reklamné, fotografické, preklada-
teľské činnosti atď.

Elektronická registračná pokladnica je:
1. elektronické registračné zariadenie vyba-

vené prevádzkovou pamäťou, vstavaným

registračným programom, fiškálnou pa-
mäťou, zobrazovacím zariadením pre zá-
kazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiar-
ňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok,

2. počítač s vlastným registračným prog-
ramom a so samostatnou fiškálnou tla-
čiarňou.

Virtuálna registračná pokladnica je pros-
tredie zriadené Finančným riaditeľstvom
SR na jeho webovom sídle. Postup vyba-
venia registrácie nájdete na stránke Fi-
nančnej správy SR https://www.financna-
spravask/sk/podnikatelia/dane/virtualna-re-
gistracna-pokladnica.

SZČO má na výber medzi zvolením si elek-
tronickej alebo virtuálnej registračnej pok-
ladnice jedine, ak počet vydaných poklad-
ničných dokladov v jednom kalendárnom
mesiaci neprevýši 3 000. V prípade, že po-
čet prevyšuje, musí si zaobstarať a regis-
trovať elektronickú registračnú pokladnicu,
ktorá je z finančného hľadiska náročnejšia.

Podľa zákona č. 394/2012 Z. z. o obme-
dzení platieb v hotovosti je stanovená

Od januára 2018 budú platné zmeny vo viacerých daňových zákonoch. Pripra-
vili sme pre vás seminár DPH, DzP, Daňový poriadok – zmeny od 1. 1. 2018
s Ing. Soňou Ugróczy, ktorá vám uľahčí aplikovanie nových pravidiel v praxi.



maximálna hranica platby v hotovosti
pre podnikateľa na 5 000 eur. To zname-
ná, že ak podnikateľ robí transakcie so su-
mami vyššími ako 5 000 eur, je povinný si

zriadiť bankový účet. V opačnom prípade
by došlo k porušeniu zákona a hrozia mu
pokuty do výšky 150 000 eur.

Odborník radí� Zhrnutie o živnosti
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Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Pri podnikaní je potrebné si viesť kumulatívne
mesačne výšku obratu. Povinnosť registrácie
k DPH sa totižto neposudzuje raz za kalen-
dárny rok, ale každý mesiac a zohľadňuje sa
obrat za 12 predchádzajúcich po sebe
nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Ak tento obrat prekročí sumu 49 790 eur,
vzniká podľa § 4 povinnosť registrácie. Je
potrebné podať žiadosť o registráciu na daň,
a to najneskôr do 20. dňa kalendárneho me-
siaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
dosiahla SZČO obrat.

Príklad č. 5:

Pán Jozef, ktorý začal podnikať od marca 2017, prekročí stanovený limit obratu v júli 2018. Posudzovaným ob-
dobím obratu je obdobie od augusta 2017 do júla 2018 a žiadosť o registráciu DPH je pán Jozef povinný podať
do 20. augusta 2018 príslušnémudaňovému úradu. A pokiaľ dovtedy nekomunikoval s daňovým úradom elek-
tronicky, ako platiteľ DPH je povinný si vybaviť elektronický prístup a používať len elektronickú komunikáciu
s daňovým úradom.

�

Ak sa rozhodnete, že by ste chceli byť plati-
teľom DPH, môžete sa registrovať aj dob-
rovoľne. Pri podaní žiadosti o dobrovoľnú
registráciu za platiteľa DPH je podstatná
skutočnosť, či osoba podávajúca žiadosť
je zdaniteľnou osobou, t. j. či vykonáva
ekonomickú činnosť v zmysle § 3 zákona
o DPH. Aj samotná príprava na budúce
zdaniteľné obchody sa považuje za vykoná-
vanie ekonomickej činnosti. Preto o dobro-
voľnú registráciu môže požiadať aj osoba,
ktorá v čase podania žiadosti neuskutočňu-
je žiadne zdaniteľné obchody, avšak má zá-
mer vykonávať podnikateľskú činnosť, pri-
čom prípravu na budúce zdaniteľné obcho-
dy vie preukázať hodnovernými dôkazmi.

Ak spĺňate všetky podmienky na dobrovoľ-
nú registráciu, daňový úrad vás zaregis-
truje do 21 dní odo dňa doručenia žia-
dosti o registráciu alebo do 60 dní odo

dňa doručenia žiadosti o registráciu, pokiaľ
ste povinný zložiť zábezpeku na daň. Nás-
ledne vydá osvedčenie o registrácii a pridelí
identifikačné číslo pre daň z pridanej hod-
noty – IČ DPH. Platiteľom DPH sa stávate
dňom uvedeným v osvedčení.

Vráťme sa ešte k pojmu zábezpeka na daň,
ktorá je podľa § 4c zákona o DPH definova-
ná ako finančný zdroj, ktorý je k dispozícii
správcovi dane v prípade, ak si daňový sub-
jekt neplní svoje záväzky z titulu DPH riadne
a včas. Musia ju zaplatiť všetci podnikatelia,
ktorí podľa zákona o DPH spadajú do okru-
hu takzvaných rizikových osôb.

Za rizikové osoby sa považujú aj tie, ktoré
ešte aktívne nepodnikajú, ale vykonávajú len
prípravnú činnosť na podnikanie. To zname-
ná, že každý, kto chce byť hneď na začiatku
svojho podnikania platiteľom DPH, bude

Neustále sa snažíme zlepšovať naše služby a produkty. Preto pre vás pripravu-
jeme nové videoškolenia o najdôležitejších zmenách v legislatíve a aktuálnych
témach. Kompletnú ponuku nájdete na stránke www.profivzdelavanie.sk.



musieť zaplatiť zábezpeku. Výšku zábez-
peky na DPH určuje daňový úrad rozhod-
nutím. Dňom doručenia rozhodnutia začína
daňovému subjektu plynúť 20-dňová lehota
na zloženie zábezpeky alebo 8-dňová leho-
ta na podanie odvolania proti rozhodnutiu
o zložení zábezpeky.

Jej výška sa pohybuje v rozmedzí od 1 000
eur až do 500 000 eur. O konkrétnej sume
rozhodne daňový úrad na základe toho,
aké je riziko vzniku nedoplatku na dani kon-
krétnej osoby.

Zábezpeka na daň sa nevzťahuje len na dob-
rovoľnú registráciu DPH, ale všeobecne sa
týka rizikových osôb, tzn. môže byť vyčíslená

aj pri povinnej registrácii DPH. Dôležitým fak-
tom však je, že pri povinnej registrácii DPH
ju musíte povinne uhradiť, daňový úrad bu-
de zábezpeku alebo nezaplatenú časť vymá-
hať. Pri dobrovoľnej registrácii DPH (§ 4
ods. 2 zákona o DPH) nebude daňový úrad
zábezpeku alebo nezaplatenú časť vymáhať,
ale žiadosť o registráciu pre DPH zamiet-
ne a v prípade už uhradenej časti zábezpeky
ju bezodkladne vráti daňovému subjektu.

Uhradenú zábezpeku, ktorá nebola použitá
na úhradu nedoplatku na dani do 12 mesia-
cov odo dňa zloženia zábezpeky, daňový
úrad vráti do 30 dní odo dňa, kedy uplynulo
12 mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky
na daň (§ 4c ods. 6).
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3. Živnosť popri zamestnaní
Je potrebné pochopiť, že SZČO je samos-
tatný status a status zamestnanca je zas
druhý. Ide teda o súbeh dvoch statusov, pri-
čom povinnosti ako SZČO si plníte vždy
sám a povinnosti zo statusu zamestnanca

plní váš zamestnávateľ! Ak ide o zamestna-
nie na pracovný pomer (bez ohľadu na to, či
je pracovný pomer uzatvorený na plný alebo
iný pracovný úväzok) a SZČO, vtedy:

Zdravotné poistenie SZČO
Dochádza k súbehu poistení, a preto ako
SZČO budete platiť mesačne preddavky po-
istného zo svojho skutočného vymeria-
vacieho základu, t. j. aj nižšieho, ako je mi-
nimálny vymeriavací základ. V prípade, že
SZČO ešte nemá svoj skutočný vymeriava-
cí základ (pri vzniku živnosti), vymeriavacím
základom je ním určená suma – aj vo výške

nula eur. Mesačné preddavky na poistné tak
nemusí platiť. Ale po podaní daňového pri-
znania v ročnom zúčtovaní poistného sa pri
SZČO postupuje výpočtom rovnako, ako
sme vyššie popisovali.

Maximálny vymeriavací základ v zdravot-
nom poistení nie je stanovený.

Sociálne poistenie SZČO
Dochádza k súbehu poistení len v prípade,
že SZČO vzniklo alebo trvá povinné sociál-
ne poistenie. Na základe údajov z daňové-
ho priznania bol SZČO vyčíslený vymeria-
vací základ, ktorý nemôže byť nižší, ako

je zákonom stanovený minimálny vyme-
riavací základ. Toto pravidlo platí naďalej
aj v prípade, ak je SZČO v súbehu so za-
mestnaním. V rámci sociálneho poistenia
je možné vypočítaný vymeriavací základ

Praktické príklady zo súčasných noviel a zmien v zákonoch vám ponúka-
me aj v digitálnej podobe. Získajte ročný prístup k širokej ponuke videoškolení
len za 120 €. Viacej informácií na www.profivzdelavanie.sk.



upraviť, znížiť u SZČO jedine v prípade, ak
súčet všetkých mesačných vymeriavacích
základov danej osoby (zo všetkých poiste-
ní) presahuje zákonom stanovený maxi-
málny vymeriavací základ, t. j. úhrn mesač-
ných vymeriavacích základov v roku 2017

by musel byť vyšší ako 6 181 eur. U SZČO
by sa znížil vymeriavací základ o sumu,
ktorá prevyšuje maximálny vymeriavací zá-
klad. Toto posudzovanie sa vykoná každý
mesiac (sociálne poistenie zatiaľ nefunguje
na ročnej báze).

Odborník radí� Zhrnutie o živnosti
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Rok Minimálny VZ Maximálny VZ

2017 441,50 eur 6 181 eur

2018 456,00 eur 6 384 eur

SZČO platí vypočítané poistné zo všetkých typov poistení platných pre SZČO.

Upozornenie!

Keďže má osoba dva typy poistení, pri nároku na nemocenskú dávku sú potrebné vždy dva originál doklady
od lekára – jeden ako zamestnanec pre zamestnávateľa, druhý ako SZČO pre Sociálnu poisťovňu.

Vo veci zohľadňovania do dôchodku vstupujú oba vymeriavacie základy do Evidenčných listov dôchodkového
poistenia – jeden vystavuje a zasiela zamestnávateľ, druhý vystavuje a zasiela príslušná pobočka Sociálnej
poisťovne. Evidenčné listy dôchodkového poistenia sa zhromažďujú na Ústredí Sociálnej poisťovne, ktoré po-
sudzuje nárok, vypočítava a vypláca dôchodky.
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Daňový úrad
Voči daňovému úradu z pohľadu SZČO ne-
dochádza k žiadnej zmene. Daňové prizna-
nie podá typu B, kde uvedie príjmy aj zo zá-
vislej činnosti, aj ako SZČO.

Nárok a podmienky na uplatnenie nezdani-
teľných častí sú bližšie uvedené v § 11 zá-
kona o dani z príjmov.

4. Živnosť popri štúdiu
Zdravotné poistenie SZČO
Študent je poistencom štátu [§ 11 ods. 7
písm. a)].

Presné znenie charakteristiky je nezaopat-
rené dieťa a za nezaopatrené dieťa sa na
účely zákona o zdravotnom poistení po-
važuje aj fyzická osoba do dovŕšenia 30. ro-
ku veku, ktorá študuje na vysokej škole, naj-
dlhšie do získania vysokoškolského vzdela-
nia druhého stupňa, okrem externej formy
štúdia.

Poistencom štátu je aj v období prázdnin až
do vykonania štátnych záverečných skú-
šok alebo do zápisu na vysokoškolské štú-
dium druhého stupňa alebo tretieho stup-
ňa v dennej forme štúdia, ak zápis na vyso-
koškolské štúdium druhého stupňa alebo
tretieho stupňa bol vykonaný do konca ka-
lendárneho roka, v ktorom bolo získané
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
alebo druhého stupňa v dennej forme
štúdia.

Odborné školenia a konferencie s kvalifikovanými lektormi takmer po ce-
lom Slovensku. Sledujte našu ponuku školení na www.profivzdelavanie.sk
a my vám garantujeme, že nič nezmeškáte.



Opäť teda dochádza k súbehu poistení,
a preto ako SZČO bude platiť mesačné pred-
davky poistného zo svojho skutočného vy-
meriavacieho základu, t. j. aj nižšieho, ako
je minimálny vymeriavací základ. V prípade,
že SZČO ešte nemá svoj skutočný vymeria-
vací základ (pri vzniku živnosti), vymeriava-
cím základom je ním určená suma – aj vo
výške nula eur.

Mesačné preddavky na poistné tak nemusí
platiť, ale po podaní daňového priznania
v ročnom zúčtovaní poistného sa pri SZČO
postupuje rovnakým výpočtom, ako sme
popisovali vyššie.

Maximálny vymeriavací základ v zdravot-
nom poistení nie je stanovený.
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Sociálne poistenie SZČO
Od platnosti zákona č. 461/2003 Z. z. o so-
ciálnom poistení, t. j. od 1. 1. 2004, nie je
študent poistencom štátu.

V prípade však, ak by chcel mať obdobie
štúdia započítané v dôchodkovom období,

môže na základe § 142 ods. 3 písm. d) dô-
chodkové poistenie kedykoľvek spätne do-
platiť. Pri študentovi/SZČO nedochádza teda
k súbehu poistení a z pohľadu sociálneho
poistenia platí všetko vyššie popísané, plat-
né pre SZČO (bez akejkoľvek úľavy).

Daňový úrad
Voči daňovému úradu z pohľadu samos-
tatne zárobkovo činnej osoby nedochádza

k žiadnej zmene z dôvodu aj statusu štu-
denta.

5. Živnosť popri dôchodku
Poberateľ invalidného dôchodku
Zdravotné poistenie SZČO
Poberateľ invalidného dôchodku je pois-
tencom štátu [§ 11 ods. 7 písm. b)]. Opäť te-
da dochádza k súbehu poistení, a preto pri
SZČO sa bude vychádzať z jeho skutoč-
ného alebo stanoveného vymeriavacie-
ho základu, t. j. môže byť aj nulový.

Mesačné preddavky na poistné sa však vy-
počítajú inou percentuálnou sadzbou.

Osoba so zdravotným postihnutím má 7 %
sadzbu [§ 12 ods. 1 písm. c) zákona o zdra-
votnom poistení].

Po podaní daňového priznania v ročnom
zúčtovaní poistného sa pri SZČO postupuje
výpočtom rovnako, ako sme popisovali vyš-
šie, použije sa len znížená percentuálna
sadzba.

Sociálne poistenie SZČO
Napriek poberaniu invalidného dôchodku
platia všetky vyššie uvedené podmienky
pre SZČO rovnako, tzn. rovnaké posúdenie
vzniku registrácie na sociálne poistenie,

rovnaký výpočet vymeriavacieho základu
a všetky typy poistení pre SZČO. Nie je
žiadna, ani percentuálna, úľava z dôvodu
poberania invalidného dôchodku.

„Revolúcia“ v ochrane osobných údajov účinná od 25. mája 2018. Začnite sa
už teraz priebežne pripravovať na zmeny, ktorým sa budúci rok určite nevyhnete,
a to na jednej z unikátnych konferencií o Ochrane osobných údajov.



Daňový úrad

Voči daňovému úradu z pohľadu samostat-
ne zárobkovo činnej osoby nedochádza

k žiadnej zmene z dôvodu poberania inva-
lidného dôchodku.

Odborník radí� Zhrnutie o živnosti
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OPoberateľ starobného dôchodku alebo predčasného starobného
dôchodku
Zdravotné poistenie SZČO
Poberateľ starobného alebo predčasného
starobného dôchodku je poistencom štátu
[§ 11 ods. 7 písm. b)].

Opäť teda dochádza k súbehu poistení,
a preto pri SZČO sa bude vychádzať z jeho

skutočného alebo stanoveného vymeria-
vacieho základu, t. j. môže byť aj nulový.
Keďže však nejde o osobu so zdravotným
postihnutím, má SZČO riadnu 14 % sadzbu
a rovnako ako u SZČO sa postupuje aj pri
ročnom zúčtovaní poistného.

Sociálne poistenie SZČO
Posudzovanie vzniku registrácie povinné-
ho sociálneho poistenia je totožné, t. j.
v prípade prekročenia zákonom stanove-
ného príjmu z podnikania vzniká povinné
sociálne poistenie SZČO.

Výpočet vymeriavacieho základu je tiež
rovnaký, rozdiel je iba v jednotlivých typoch
poistenia. Podľa § 128 ods. 4 zákona o so-
ciálnom poistení neplatí takáto SZČO inva-
lidné poistenie, tzn. platí iba:

Typ poistenia Percentuálna sadzba

nemocenské poistenie 4,4 %

starobné poistenie 18,0 %

rezervný fond solidarity 4,75 %

Rozdiel medzi SZČO, ktorá poberá starob-
ný dôchodok, a SZČO, ktorá poberá pred-
časný starobný dôchodok, je však v samot-
nej výplate dôchodku. Ak SZČO, ktorá pobe-
rá predčasný starobný dôchodok, vznikne
povinné poistenie SZČO, zaniká nárok na

výplatu predčasného starobného dôchod-
ku (§ 67 ods. 5).

Po zániku povinného poistenia vzniká opäť
nárok na výplatu predčasného starobného
dôchodku.

Daňový úrad
Voči daňovému úradu má SZČO poberajúca
tieto dôchodky rovnaké povinnosti. Rozdiel
však oproti ostatným SZČO je v možnosti
uplatňovania nezdaniteľnej časti na daňovní-
ka. Ak bola SZČO poberateľom starobného

alebo predčasného starobného dôchodku na
začiatku zdaňovacieho obdobia, t. j. 1. 1., vy-
počítaná výška nezdaniteľnej časti na daňov-
níka sa znižuje o sumu vyplateného dôchod-
ku. Znamená to teda, že si základ dane

Hľadáte reklamný priestor? Vysoká obsahová relevancia, tisíce návštevní-
kov a kvalitný obsah. Kde umiestnime váš banner? Pozrite si služby na
www.pp.sk.



môže znížiť len o rozdiel, v prípade, že je úhrn
vyplateného dôchodku za celý rok vyšší ako

vypočítaná suma nezdaniteľnej časti na da-
ňovníka, nezdaniteľná časť je nulová.
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6. Pozastavenie živnosti
SZČO sa môže rozhodnúť živnostenské
oprávnenie pozastaviť. Pozastavenie živ-
nosti sa môže použiť napr. pri sezónnych
prácach.

Na pozastavenie živnosti je potrebné vypl-
niť tlačivo „Oznámenie o pozastavení pre-
vádzkovania živnosti“ a podať osobne ale-
bo elektronicky príslušnému živnostenské-
mu úradu.

SZČO si sama stanovuje:
– odkedy chce živnosť pozastaviť; najskôr

odo dňa podania oznámenia, prípadne
ním určený neskorší deň (so spätným
účinkom nie je možné živnosť pozastaviť),

– dobu pozastavenia; doba pozastavenia
nemôže byť kratšia ako šesť mesiacov
a dlhšia ako tri roky.

Po uplynutí doby pozastavenia sa automatic-
ky živnosť obnovíalebo je potrebné ešte pred
uplynutím doby podať ďalšie nové oznáme-
nie o pozastavení.

Za osobné podanie oznámenia o pozastave-
níživnosti je správny poplatok v sume 4 eurá,
v prípade elektronického podania 2 eurá.

V prípade pozastavenia všetkých činností,
tzn. fyzická osoba úplne prestala vykoná-
vať samostatnú zárobkovú činnosť:

Zdravotné poistenie SZČO
Na tlačive Oznámenia o pozastavení pre-
vádzkovania živnosti označíte, v ktorej zdra-
votnej poisťovni ste poistený a živnostenský
úrad za vás danú udalosť nahlási.

Ukončí sa tak status SZČO na zdravotnom
poistení a nie ste ďalej povinný platiť ako

SZČO mesačné preddavky na poistné. Ne-
znamená to však, že vám nebude vykona-
né ročné zúčtovanie poistného.

Po obnovení živnosti vzniká opäť status
SZČO s povinnosťou platiť mesačné pred-
davky poistného.

Sociálne poistenie SZČO
Pri sociálnom poistení je dôležitý fakt, či ste
poistený ako SZČO na povinnom sociál-
nom poistení (tzn. mali ste prekročený prí-
jem – „obrat“), alebo nie ste poistený.
– Ak nie ste poistený ako SZČO, ne-

vzniká vám žiadna oznamovacia povin-
nosť.

– Ak ste poistený ako SZČO v súla-
de s § 228 ods. 2 zákona o sociál-
nom poistení, vám vzniká 30-dňová

oznamovacia lehota odo dňa pozasta-
venia živnosti. SZČO je povinná podať
príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne
tlačivo „Registračný list fyzickej osoby“,
na ktorom označí, že ide o prerušenie
a v časti 9 vyplní dátum vzniku preruše-
nia a dôvod prerušenia.
Pri pozastavení živnosti sa do danej ko-
lónky uvedie číslo 10.

Aj tento rok sme pre vás pripravili konferenciu zameranú na dôležité zmeny v ob-
lasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2018. Získajte všetky potrebné informá-
cie na jednom mieste s odborníkmi – Tužinský, Ozimý, Macová a Masárová.
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Upozornenie!

Pozastavením živnosti vzniká prerušenie povinného sociálneho poistenia SZČO (§ 26 ods. 2), počas ktorého
nie ste povinný platiť mesačné poistné ako SZČO. Po obnovení živnosti zaniká prerušenie povinného sociál-
neho poistenia SZČO. Zánik prerušenia opäť SZČO oznamuje prostredníctvo tlačiva „Registračný list fyzickej
osoby“ a opäť nastáva povinnosť platiť mesačné poistné, samozrejme, v prípade, ak počas pozastavenia živ-
nosti nedošlo k zániku povinného sociálneho poistenia.

� O
Obdobie prerušenia povinného poistenia
SZČO sa nezohľadňuje pri výpočte dôchod-
ku, avšak na základe § 142 ods. 3 písm. a)

zákona o sociálnom poistení si v období
prerušenia môžete dôchodkové poistenie
kedykoľvek dodatočne doplatiť.

Daňový úrad
Počas pozastavenia živnosti nastávajú zme-
ny skutočností zakladajúcich registráciu
a majú za následok zrušenie registrácie k da-
ni z príjmov a k DPH.

Daňový subjekt správcovi dane v lehote do
30 dní odo dňa, keď nastali tieto zmeny,

podá Žiadosť o zrušenie registrácie k prí-
slušnej dani a je tiež povinný vrátiť správco-
vi dane osvedčenie o registrácii do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti roz-
hodnutia o zrušení registrácie. Po obnovení
živnosti podá Žiadosť o registráciu a opäť
mu budú zaslané osvedčenia o registrácii.

7. Zrušenie živnosti
Ak sa rozhodnete z akéhokoľvek dôvodu
živnosť zrušiť, je potrebné tak urobiť pros-
tredníctvom tlačiva „Oznámenie o ukonče-
ní podnikania“. Vyplnené tlačivo podávate
príslušnému živnostenskému úradu osob-
ne alebo elektronicky.

Pri podaní Oznámenia o ukončení podni-
kania nie je žiadny správny poplatok.
Prostredníctvom oznámenia je možné ukon-
čiť iba niektoré činnosti alebo všetky činnosti,
rozhodnutie je na vás.

V oznámení si taktiež stanovíte dátum
ukončenia podnikania, ktorý nemôže byť
skorší ako samotné podanie. Ak v oznáme-
ní neuvediete dátum ukončenia, živnosten-
ské oprávnenie zanikne dňom nasledujú-
cim po dni doručenia oznámenia o ukonče-
ní podnikania živnostenskému úradu (§ 57
ods. 3 zákona o živnostenskom podnikaní).

V prípade ukončenia všetkých činností, tzn.
fyzická osoba úplne prestala vykonávať sa-
mostatnú zárobkovú činnosť:

Zdravotné poistenie SZČO
Na tlačive Oznámenia o ukončení podnika-
nia označíte, v ktorej zdravotnej poisťovni
ste poistený a živnostenský úrad za vás da-
nú udalosť nahlási. Ukončí sa tak status
SZČO na zdravotnom poistení a nie ste

ďalej povinný platiť ako SZČO mesačné
preddavky na poistné.

Neznamená to však, že vám nebude vyko-
nané ročné zúčtovanie poistného.

Už koncom novembra sme pre vás tradične pripravili „Mzdársku školu“, kde
vás špecialista na účtovníctvo RNDr. Jozef Mihál informuje o najdôležitejších
zákonoch týkajúcich sa práce mzdovej účtovníčky a personalistky.



Sociálne poistenie SZČO

Živnostenský úrad elektronicky oznámi So-
ciálnej poisťovni zánik živnostenských opráv-
není, na základe ktorého (v prípade, že ste
zúčastnený na povinnom sociálnom poiste-
ní a nevykonávate žiadnu inú samostatnú

zárobkovú činnosť) Sociálna poisťovňa
ukončí povinné poistenie SZČO, o čom vás
písomne bude informovať. Prestanete mať
status SZČO a povinnosť platiť mesačné po-
istné.
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Daňový úrad
Voči daňovému úradu máte rovnaké povin-
nosti ako pri pozastavení živnosti, t. j. podať
do 30 dní Žiadosť o zrušenie registrácie
k príslušnej dani a zároveň ste povinný

vrátiť správcovi dane osvedčenie o re-
gistrácii do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o zrušení regis-
trácie.

Príklad č. 6:

Pán Jozef uvedený v príkladoch vyššie si založil živnosť 1. 3. 2017. Na základe údajov z podaného daňového
priznania za rok 2017 sme mu vypočítali:
– zdravotné poistenie v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

– vymeriavací základ 575,79 eura / preddavky v sume 80,61 eura
– povinné sociálne poistenie v období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019

– vymeriavací základ 479,82 eura / mesačné poistné v sume 159,04 eura

Ak pán Jozef prestane vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, zruší v plnom rozsahu živnosť, napr. 31. 5. 2018,
prestane platiť do zdravotnej poisťovne preddavky na poistné, ktoré dovtedy mesačne ako SZČO platil a povinné
sociálne poistenie ani nevznikne, pretože k 1. 7. 2018 nevykonáva žiadnu samostatnú zárobkovú činnosť. Ak si
však pán Jozef otvorí novú živnosť, napr. 1. 2. 2019, t. j. v období, v ktorom sa ešte vychádza z daňového priznania
za rok 2017, musí ako SZČO platiť preddavky na poistné vo vypočítanej výške – 80,61 eura a od 1. 2. 2019 mu
vznikne aj povinné sociálne poistenie a povinnosť mesačne platiť poistné – 159,04 eura.

�

Záver
Na záver článku by som ešte podotkla, že
v prípade ukončenia živnosti a po následnom
založení novej živnosti vám živnostenský úrad
pridelí pôvodné IČO, a tak isto aj daňový úrad
pôvodné DIČ.

Pri opätovnom založení živnosti nie je dô-
ležité, na akú činnosť bola založená pôvod-
ná živnosť a na akú činnosť je založená no-
vá. Na náplň činnosti podnikania sa pri

daňových a odvodových povinnostiach
neprihliada, posudzuje sa len fakt vzni-
ku statusu SZČO.

V prípade, ak nová živnosť vznikne v obdo-
bí, v ktorom je možné ešte vychádzať z po-
daného daňového priznania, v ktorom ste
uviedli príjem z činnosti pôvodnej živnosti,
budú sa zohľadňovať údaje z tohto daňové-
ho priznania.

Bc. Katarína Danajovičová

Aké zmeny prináša novela zákona o odpadoch? Viac informácií o schvále-
ných a pripravovaných predpisoch v odpadovom hospodárstve a vyko-
návacích predpisoch sa dozviete na školení s Ing. Petrom Gallovičom.



Kamerové systémy
podľa zákona o ochrane osobných údajov

Z pohľadu zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej
len: „zákon o ochrane osobných údajov“) môžeme spracúvať osobné
údaje vo viacerých kamerových systémoch. Ide hlavne o monitorovanie

priestorov prístupných verejnosti, monitorovanie podľa osobitného zákona, moni-
torovanie priestorov neprístupných verejnosti, monitorovanie na marketingové
účely, monitorovanie zamestnancov na pracovisku alebo autokamery.

Najčastejší kamerový systém je monitoro-
vanie priestorov prístupných verejnosti.
Účelom spracúvania osobných údajov je
ochrana verejného poriadku a bezpečnosti,
odhaľovanie kriminality, narušenie bezpeč-
nosti štátu, ochrana majetku alebo zdravia.
Právnym základom spracúvania osobných
údajov v informačnom systéme Monitoro-
vanie priestorov prístupných verejnosti je
ustanovenie § 15 ods. 7 a § 17 ods. 7 záko-
na o ochrane osobných údajov. Poskytova-
nie osobných údajov je možné iba na účely
trestného konania alebo konania o priestup-
koch, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Lehota uchovávania osobných údajov je
15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v kto-
rom bol záznam vyhotovený, a to v prípade,
ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely
trestného konania alebo konania o priestup-
koch.

Monitorovaný priestor musí byť zreteľne
označený ako monitorovaný; monitorovaný
priestor je prevádzkovateľ povinný zreteľne
označiť bez ohľadu na to, či sa snímaný ob-
raz alebo zvuk zaznamenáva na nosič in-
formácií.

Označenie monitorovaného priestoru sa ne-
vyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
Za správne označenie priestoru prístupného
verejnosti zodpovedá prevádzkovateľ.

V prípade, ak do monitorovaného priesto-
ru možno vstúpiť viacerými spôsobmi, z kto-
rých len niektoré sú štandardné (napr. cho-
dec vstupujúci na monitorované parkovisko
štandardným spôsobom – chodníkom pre
chodcov a chodec vstupujúci na monitoro-
vané parkovisko neštandardným spôso-
bom – cez zatrávnenú plochu), požiadavka
zreteľného označenia vstupu sa považuje
za splnenú, ak je označenie umiestnené
v mieste každého štandardného vstupu do
monitorovaného priestoru. Monitorovaný
priestor je prevádzkovateľ povinný zreteľne
označiť vhodným piktogramom a/alebo tex-
tom (napr. tento priestor je monitorovaný
kamerovým systémom), a to v mieste vstu-
pu do tohto priestoru. Za zreteľné označe-
nie je vo všeobecnosti možné považovať
označenie, ktoré je na viditeľnom mieste
a je čitateľné aj z väčšej vzdialenosti, naj-
menej však z 2 metrov (to neplatí pre prí-
padné označenie prevádzkovateľa).
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Upozornenie

Metodické usmernenie č. 2/2016 zavádza novú povinnosť: „je potrebné, aby prevádzkovatelia na nimi zvolenú for-
mu označenia monitorovaného priestoru uviedli aj svoj názov, prípadne kontakt, na ktorom dotknutá osoba získa in-
formáciu o tom, kto kamerový systém prevádzkuje a kde si môže uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba.“

�



Druhým kamerovým systémom je monitoro-
vanie priestorov neprístupných verejnosti.
Právnym základom spracúvania osobných
údajov v informačnom systéme Monitoro-
vanie priestorov neprístupných verej-
nosti je ustanovenie § 10 ods. 3 písm. g)
zákona o ochrane osobných údajov. Úče-
lom spracúvania osobných údajov je
ochrana práv a prá-
vom chránených záuj-
mov prevádzkovateľa
alebo tretej strany,
najmä osobné údaje
spracúvané v rámci
ochrany majetku, finančných alebo iných
záujmov prevádzkovateľa a osobné údaje
spracúvané na zabezpečenie bezpečnos-
ti prevádzkovateľa prostredníctvom kamier
alebo obdobných systémov. Podmienka-
mi spracúvania osobných údajov je, že ide
o priestor, kde zamestnanci prevádzkovate-
ľa spravidla nevykonávajú svoju pracovnú
činnosť pravidelne, prípadne sa v daných
priestoroch pohybujú iba v čase, ak v nich
majú vykonať istú činnosť (napr. naloženie
a vyloženie tovaru, dovoz nových výrobkov
a pod.). Zároveň ďalšou podmienkou je, aby
išlo o priestor, kde sa môžu pohybovať nie-
len zamestnanci prevádzkovateľa, ale aj iné
osoby, ktoré nie sú považované za verej-
nosť (napr. zamestnanci iného prevádzko-
vateľa, klienti, obchodní partneri a pod.),
a súčasne pôjde o priestory, v ktorých sa
nachádzajú hodnoty, ktoré je potrebné
chrániť pred ich poškodením/odcudzením/
zničením (napr. nakladacie rampy, veľko-
sklady, dátové centrá a pod.).

Označenie priestoru neprístupného verej-
nosti sa podľa zákona a ani Metodického
usmernenia č. 5/2016 nevyžaduje. Napriek
tomu odporúčam, aby prevádzkovateľ pri

vstupe do priestoru monitorovaného kame-
rovým systémom, aj keď ide o priestory ne-
prístupné verejnosti, umiestnil označenie,
že priestor je monitorovaný kamerovým
systémom.

Poskytovanie osobných údajov je možné iba
na účely trestného konania alebo konania

o priestupkoch, ak oso-
bitný zákon neustano-
vuje inak. Lehota ucho-
vávania osobných úda-
jov nie je zákonom
o ochrane osobných

údajov a ani Metodickým usmernením
č. 5/2016 stanovená. Je na prevádzkovate-
ľovi, aby si určil lehotu. Pozor však, lehota
nesmie byť neprimerane dlhá. Prevádzko-
vateľ si určí lehotu nevyhnutnú na dosiah-
nutie účelu spracúvania osobných údajov.

Tretím najčastejším kamerovým systémom
je monitorovanie zamestnancov na pracovis-
ku. Právnym základom spracúvania osob-
ných údajov v informačnom systéme, nazvi-
me ho Kontrolný mechanizmus, je § 13
ods. 4 Zákonníka práce. Účelom spracúva-
nia osobných údajov nie je ochrana majetku
a zdravia, ale monitorovanie zamestnancov
na pracovisku z dôvodu dodržiavania inter-
ných predpisov, BOZP a na vyvodenie pra-
covnoprávnej zodpovednosti voči zamest-
nancom. Podľa § 13 ods. 4 Zákonníka práce
zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvo-
dov spočívajúcich v osobitnej povahe čin-
ností zamestnávateľa narúšať súkromie za-
mestnanca na pracovisku a v spoločných
priestoroch zamestnávateľa tým, že ho mo-
nitoruje, vykonáva záznam telefonických ho-
vorov uskutočňovaných technickými pracov-
nými zariadeniami zamestnávateľa a kontro-
luje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej
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Účelom spracúvania osobných údajov
je ochrana verejného poriadku a bez-
pečnosti, odhaľovanie kriminality, na-
rušenie bezpečnosti štátu, ochrana ma-
jetku alebo zdravia.

Pripravili sme pre vás špeciálne školenie s Petrom Minárikom zamerané
na projektový manažment automotive firiem a výrobných firiem, kde vám
poradíme, ako efektívne odpovedať na nové požiadavky, výzvy a trendy.



elektronickej adresy a doručenú na túto ad-
resu bez toho, aby ho na to vopred upozor-
nil. Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný
mechanizmus, je povinný prerokovať so
zástupcami zamestnancov rozsah kontro-
ly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej
trvania a informovať zamestnancov o roz-
sahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia,
ako aj o dobe jej trvania. Monitorovaním sa
rozumie napríklad kamerový systém, GPS,
internet, čipy a ďalšie spôsoby, ale dôležitý
je účel, ktorý hovorí, že ide o monitorovanie
z dôvodu vyvodenia pracovnoprávnej zod-
povednosti.

Ak napríklad používate GPS v autách iba na
účel monitorovania pohybu áut, nejde o in-
formačný systém podľa zákona o ochrane
osobných údajov.

Prevádzkovateľ, resp. zamestnávateľ môže
informovať napríklad tým, že uvedie informá-
ciu o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutoč-
nenia, ako aj o dobe jej trvania do pracovnej
zmluvy alebo internej smernice alebo vypra-
cuje samostatný dokument.

Odporúčam túto informáciu vypichnúť a dať
samostatne podpísať, aby sa zamestnanec
v prípade dokazovania porušenia interných
predpisov nemohol vyhovárať, že o tom ne-
vedel. Poskytovanie osobných údajov je
možné iba orgánom činným v trestnom ko-
naní alebo Inšpektorátu práce, ktorý dozerá
na dodržiavanie povinností podľa Zákonníka
práce. Lehota uchovávania osobných údajov
nie je v Zákonníku práce upravená, ale pre-
vádzkovateľ si sám určí lehotu, ktorá je ne-
vyhnutná na dosiahnutie účelu spracúvania.

Odborník radí� Kamerové systémy podľa zákona o ochrane osobných údajov
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Dokumentácia ku kamerovým systémom
1) Bezpečnostná dokumentácia
V prípade kamerových systémov je prevádz-
kovateľ povinný mať vypracovanú bezpeč-
nostnú dokumentáciu podľa § 19 a § 20 zá-
kona o ochrane osobných údajov. Existujú
iba dva typy dokumentácie, a to buď bezpeč-
nostný projekt, alebo bezpečnostné opatre-
nia podľa § 19 ods. 1 zákona o ochrane
osobných údajov.

Kamerový systém je vždy informačný sys-
tém, kde sa spracúvajú osobitné kategórie
osobných údajov podľa § 13 ods. 1 cit. zá-
kona a vo väčšine prípadov daný informač-
ný systém býva prepojený s verejne prí-
stupnou počítačovou sieťou.

Vo väčšine prípadov pri kamerových systé-
moch sa bavíme o bezpečnostnom projekte,

pretože bývajú splnené obe podmienky.
V prípade, ak by nebol informačný systém
prepojený s verejne prístupnou počítačovou
sieťou, tak stačí iba vypracovať tú menšiu for-
mu dokumentácie podľa § 19 ods. 1 cit. zá-
kona. Podrobnosti o bezpečnostnej doku-
mentácii upravuje vyhláška č. 164/2013 Z. z.
o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných
opatrení v znení vyhlášky č. 117/2014 Z. z.

Podľa § 19 ods. 3 zákona o ochrane osob-
ných údajov má prevádzkovateľ povinnosť
bezodkladnej aktualizácie opatrení prijatých
podľa odsekov 1 až 2 cit. ustanovenia tak,
aby zodpovedala prijatým zmenám pri spra-
cúvaní osobných údajov, a to až do ukonče-
nia spracúvania osobných údajov v infor-
mačnom systéme.

Neviete sa rozhodnúť, akým spôsobom zaobstarať automobil v podnikaní? Náj-
dite optimálne riešenie pre vašu firmu na školení Automobil v podnikaní
z pohľadu DPH a dane z príjmov s lektorom Ing. Vladimírom Ozimým.



2) Poučenia oprávnených osôb
Ďalšou povinnosťou je poučiť oprávnené
osoby. Teda štatutára, zamestnancov a do-
hodárov, ktorým z pracovnej náplne alebo
opisu pracovného miesta vyplýva, že môžu
v rozsahu poučenia spracúvať osobné údaje.

Vzor poučenia nájdete na http://dataprotec-
tion.gov.sk/uoou/sk/content/vzory-pouceni-
opravnenej-osoby-0. Pozor, práve v prípade
kamerového systému úrad veľmi podrobne
skúma, či prístup nie je povolený niekomu,
kto na to nemá oprávnenie. Na základe ná-
plne práce majú teda zamestnanci povole-
né vstupovať iba do určitých informačných
systémov prevádzkovateľa (napr. bezpeč-
nostný technik má prístup iba do časti

informačného systému prevádzkovateľa,
ktorý zodpovedá jeho pracovnej náplni a nie
do všetkých informačných systémov pre-
vádzkovateľa, napr. zamestnanci call centra
majú prístup do klientskej databázy infor-
mačného systému, ale nemajú prístup do ka-
merového informačného systému a pod.).
Poučenie oprávnenej osoby prevádzkovate-
ľom, prípadne osobou ním poverenou – tým-
to prevádzkovateľ zabezpečuje, že oprávne-
ná osoba ako jeho zamestnanec presne vie,
do ktorých informačných systémov má prí-
stup a aké spracovateľské operácie v nich
môže vykonávať a akým spôsobom priamo
realizuje ochranu osobných údajov prevádz-
kovateľa.
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3) Evidencia, oznámenie informačného systému
V prípade informačného systému Monitoro-
vanie priestorov prístupných verejnosti a mo-
nitorovania zamestnancov na pracovisku je
potrebné vypracovať evidenčné listy, ktoré
zostávajú u prevádzkovateľa. A to z toho dô-
vodu, že tieto dva informačné systémy pod-
liehajú výnimke z povinnosti oznámenia po-
dľa § 34 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane
osobných údajov, keďže právnym základom
v prípade IS Monitorovanie priestorov prí-
stupných verejnosti je ustanovenie § 15
ods. 7 a § 17 ods. 7 zákona o ochrane osob-
ných údajov a v prípade IS Kontrolný mecha-
nizmus je to § 13 ods. 4 Zákonníka práce.

Evidencia sa na úrad neposiela, ale zostáva
u prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je po-
vinný evidenčný list aktualizovať okrem poč-
tu oprávnených osôb. V prípade monitoro-
vania priestorov neprístupných verejnosti je
potrebné tento informačný systém oznámiť.

Pretože § 34 ods. 2 písm. b) zákona o ochra-
ne osobných údajov hovorí: „Oznamovacia
povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na
informačné systémy, ktoré podliehajú dohľa-
du zodpovednej osoby, ktorú písomne pove-
ril prevádzkovateľ podľa § 23 a ktorá vyko-
náva dohľad nad ochranou osobných úda-
jov podľa tohto zákona okrem informačného
systému, v ktorom sa spracúvajú osobné
údaje na základe § 10 ods. 3 písm. g), ktorý
vždy podlieha oznamovacej povinnosti; úrad
môže rozhodnúť, že informačný systém,
v ktorom sa spracúvajú osobné údaje na zá-
klade § 10 ods. 3 písm. g), podlieha osobitnej
registrácii.

Oznámenie sa síce zasiela na úrad, ale nie
je spoplatnené. Deň oznámenia je deň za-
čatia spracúvania osobných údajov, ozná-
menie sa nedá urobiť spätne.

Pripravili sme pre vás školenie zamerané na aktuálne problémy dane z príjmov a da-
ne z pridanej hodnoty. Získajte praktické rady a riešenia od Ing. Vladimíra Ozimého
na školení Daň z príjmov a DPH – aktuálne problémy a zmeny od 1. 1. 2018.



4) Sprostredkovateľ
V prípade, ak osobné údaje spracúva exter-
ná spoločnosť, napr. SBS, je táto spoločnosť
považovaná za sprostredkovateľa, pretože
spracúva osobné údaje v mene prevádzko-
vateľa. Zo zákona o ochrane osobných úda-
jov je prevádzkovateľ povinný so sprostred-
kovateľom uzatvoriť písomnú zmluvu, ktorá
bude mať náležitosti podľa § 8 ods. 4 záko-
na o ochrane osobných údajov. Druhou po-
vinnosťou je informovať dotknuté osoby
o tom, že ich osobné údaje poskytuje spros-
tredkovateľovi či už pred získavaním osob-
ných údajov podľa § 15 ods. 1 cit. zákona,

teda v situácii, keď ešte len začína prevádz-
kovateľ kamerový systém, alebo najneskôr
do 3 mesiacov odo dňa poskytnutia osob-
ných údajov sprostredkovateľovi podľa § 8
ods. 6 zákona o ochrane osobných údajov,
ak osobné údaje už spracúva, ale až ná-
sledne sa rozhodne poveriť sprostredkova-
teľa. Informácia musí byť v rozsahu podľa
§ 8 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane osob-
ných údajov, napr. ak je sprostredkovateľ
právnická osoba, tak prevádzkovateľ bude
informovať v rozsahu názov, právna forma,
sídlo a IČO.

Odborník radí� Kamerové systémy podľa zákona o ochrane osobných údajov
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Záver
Z pohľadu zákona o ochrane osobných
údajov je možné, aby prevádzkovateľ mal
aj kamerový systém podľa osobitného zá-
kona alebo môže monitorovať priestory na
marketingové účely.

Tri kamerové systémy, ktoré sú popísané
v tomto článku, patria medzi najčastejšie.
Novinkou roka 2016 je, že prevádzkovateľ

môže využívať tie isté prostriedky spracúva-
nia osobných údajov (napr. tie isté kamery,
jeden spoločný monitor, jedno dátové úložis-
ko) na monitorovanie priestoru na rôzne úče-
ly pri dodržaní všetkých zákonných požiada-
viek vzťahujúcich sa k jednotlivým režimom
spracúvania osobných údajov (napr. odlišná
doba uchovávania záznamov v kamerových
informačných systémoch).

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Školenia organizované vydavateľstvom
Poradca podnikateľa

Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

JUDr. Marcela Macová, PhD.

10. 11. 2017 Banská Bystrica  •  14. 11. 2017 Bratislava  •  15. 11. 2017 Nitra  •
20. 11. 2017 Trnava  •  18. 12. 2017 Martin  •  19. 12. 2017 Košice  •

27. 2. 2018 Bardejov

Zoznam všetkých školení nájdete na www.profivzdelavanie.sk.
Viac informácií a objednávanie na tel. čísle: +421 41 70 53 888, e-mail: profivzdelavanie@pp.sk.

Nájdete nás aj na facebooku na adrese www.facebook.com/VzdelavacieCentrum.

Nepremeškajte praktické školenie o ochrane osobných údajov a kyberbez-
pečnosti, kde vás informujeme o všetkých dôležitých úpravách potrebných
pre bezproblémové prijatie očakávaných zmien v novom roku.



Employer branding
Employer branding – budovanie značky zamestnávateľa je v oblasti
riadenia ľudských zdrojov aktuálnym trendom, ktorý reaguje hlavne na
nedostatok kvalifikovaných ľudí na trhu práce. Snahou firiem je preto pri-
lákať kvalitných uchádzačov o zamestnanie a udržať súčasných zamest-

nancov, k čomu má silná značka zamestnávateľa pomôcť. Článok je zameraný na
vybrané prvky budovania značky zamestnávateľa a tipy na jej posilňovanie.

1. Značka zamestnávateľa
Značku zamestnávateľa môžeme chápať
ako predstavu ľudí o podniku ako o ideál-
nom mieste na prácu. Silná značka zname-
ná, že zamestnávateľ je vnímaný súčasný-
mi aj potenciálnymi zamestnancami ako at-
raktívny. Percepcia značky zamestnávateľa
úzko súvisí s vnímaním značky ako takej
u zákazníkov, pretože spoločnosť so silnou
obchodnou značkou si jednoduchšie získa
aj zamestnancov. Prieskum spoločnosti Lin-
kedIn uskutočnený na vzorke 18 000 za-
mestnancov z 26 krajín, publikovaný v štú-
dii Talent Trends 2014, poukázal na to, že
56 % uchádzačov o prácu považuje dobré
meno podniku ako zamestnávateľa za roz-
hodujúci faktor pri výbere zamestnania. Pre
zaujímavosť, ďalšími faktormi boli značka
produktov a služieb (20 %), renomé ľudí za-
mestnaných v podniku (17 %) a prestíž pod-
niku (7 %).

Z uvedeného vyplýva, že pre zamestnávate-
ľa je dôležité komunikovať aj smerom navo-
nok, aký má prístup k zamestnancom, akú
kultúru a hodnoty zastáva a čo môžu po-
tenciálni uchádzači očakávať. Ako príklad
možno uviesť súbor videí „Working at Micro-
soft“ na YouTube, v ktorých si uchádzači
o prácu v spoločnosti Microsoft môžu pozrieť
vybrané aspekty práce v spoločnosti a vypo-
čuť názory súčasných zamestnancov. Pozi-
tívny efekt prináša aj fakt, že zamestnanci
radi ukazujú videá priateľom a známym mi-
mo svojej práce. Aj spoločnosť Google, ktorá

vedie v rebríčkoch atraktívnych zamest-
návateľov, prezentuje informácie o práci
a o rôznych zaujímavých aktivitách, ktoré or-
ganizuje pre zamestnancov, na stránke Life
at Google (https://plus.google.com/+Lifeat-
Google).

Ďalšou z možností prezentovania atraktivity
zamestnávateľa je umiestnenie spoločnosti
v niektorom z rebríčkov najlepších zamestná-
vateľov. Populárnou anketou na Slovensku je
anketa Najzamestnávateľ, ktorú organizuje
spoločnosť Profesia, pričom o víťazoch roz-
hoduje verejnosť anonymným hlasovaním.
Ďalším príkladom je rebríček Aon Best Em-
ployers, ktorý zostavuje spoločnosť Aon He-
witt, celosvetový líder v oblasti ľudských zdro-
jov a outsourcingu.

Hlavným kritériom pri posudzovaní prihláse-
ných zamestnávateľov je miera motivova-
nosti zamestnancov, ďalšími sú dôveryhod-
né vedenie ľudí, kultúra vysokej výkonnosti
a dobrá povesť zamestnávateľa.

V USA zostavuje rebríček 500 zamestnáva-
teľov z 25 odvetví (America’s Best Employ-
ers) americká spoločnosť Forbes na základe
anonymnej online ankety. Zúčastňujú sa jej
zamestnanci zo spoločností, ktoré zamest-
návajú viac ako 5 000 zamestnancov. Res-
pondenti napríklad vyznačujú na stupnici od
0 do 10, či by odporúčali svojho zamestná-
vateľa iným ako dobré miesto na prácu.72
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Najčastejšie kritériá, ktorými sa hodnotí sila
značky zamestnávateľa:
– prístup vedenia k zamestnancom,
– existencia stratégie zameranej na aktivity,

ktoré posilňujú značku zamestnávateľa,
– spôsob komunikácie so zamestnancami,

– riadenie pracovného výkonu,
– vzdelávanie a rozvoj zamestnancov,
– poskytovanie benefitov,
– pracovné prostredie,
– spoločenská zodpovednosť zamestná-

vateľa.

Odborník radí� Employer branding
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2. Budovanie značky zamestnávateľa
Podstata budovania značky zamestnávate-
ľa je rovnaká ako pri budovaní značky pro-
duktu, v tomto prípade však zamestnávateľ
predáva sám seba a kupujúceho predstavu-
je záujemca o pracovné miesto. V employer
brandingu sa preto na prilákanie, angažova-
nie a udržanie talentov využívajú rôzne akti-
vity a prvky klasického brandingu.

Osvedčeným spôsobom je šírenie príbe-
hu, ktorý vyvolá pozitívne emócie a zane-
chá zážitok.

Výsledkom budovania značky je vnímanie
zamestnávateľa ako atraktívneho zamest-
návateľa so záujmom o svojich zamestnan-
cov, ich spokojnosť, vzdelávanie a rast.

Tipy, ako budovať silnú značku zamestnávateľa:
Určite autentický, jasný odkaz toho, čo si zamestnávateľ cení.
Budovanie značky vyžaduje hľadanie jedi-
nečnosti – čo zamestnávateľa odlišuje od
iných. Začnite preto analýzou súčasného
stavu a na základe stratégie spoločnos-
ti definujte hodnoty spoločnosti ako za-
mestnávateľa. Hodnota, ktorú spoločnosť
prináša zamestnancom, sa určuje pomo-
cou ukazovateľa „employee value propo-
sition (EVP)“. Tento ukazovateľ odráža at-
raktívnosť zamestnávateľa v očiach súčas-
ných aj potenciálnych zamestnancov.

Zahŕňa odmeňovanie, zodpovednosť za-
mestnávateľa, dôveru, dôraz na rovnováhu
pracovného a osobného života, aj príležitosti
na osobnostný a profesionálny rast. Informá-
cie potrebné na definovanie hodnôt zamest-
návateľa možno získať prostredníctvom prie-
skumov medzi zamestnancami, zisťovaním
názorov verejnosti, zákazníkov, analýzou in-
terného prostredia firmy, prípadne analýzou
toho, čo ponúkajú zamestnancom konku-
renčné firmy.

Príklady otázok:

Príklad základných otázok, ktoré pomôžu pri definovaní značky zamestnávateľa:
– Prečo by mal každý chcieť pracovať práve v našej spoločnosti?

– Ako našu spoločnosť vnímajú zamestnanci?
Ako ju vnímajú uchádzači o zamestnanie?

– Čo ponúka zamestnancom naša konkurencia?

– Odporúčali by zamestnanci našu spoločnosť iným ako skvelé miesto na prácu?

– Radili by zamestnanci svojim deťom zamestnať sa v našej spoločnosti?

Pripravili sme špeciálne školenie Mzdy pre pokročilých s Júliou Pšenkovou,
kde sa zameriame na problematiku štatutárov, ich odmeňovanie, nároky a po-
vinnosti.



Príklad otázok zamestnancom, ktoré vyvolávajú emócie:
– Cítim istotu pracovného miesta?
– Verím môjmu zamestnávateľovi?
– Budem pyšne hovoriť iným, kde pracujem?
– Čo sa naučím?
– Naozaj v tejto spoločnosti budujem kariéru alebo tu „len pracujem“?
– Zaujíma môjho šéfa iba výkon alebo aj moja spokojnosť?

Pomôcka na určenie EVP
– Vyberte dve slová, ktoré by mali byť zahrnuté v EVP výroku.
– Vytvorte slogan s týmito dvomi slovami.

�
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Výsledkom prvého kroku budovania znač-
ky má byť jasná predstava o tom, aké hod-
noty spoločnosť uznáva a aké pocity má

značka zamestnávateľa vyvolať u zamest-
nancov a verejnosti.

Komunikujte správu využitím vhodných komunikačných kanálov.
Podľa štúdie Society for Human Resource
Management považuje viac ako 67 % orga-
nizácií employer branding za strategicky
významný nástroj získavania zamestnan-
cov. Pri komunikácii s uchádzačmi o za-
mestnanie zdôraznite to, čím ste ako za-
mestnávateľ výnimočný, čím sa odlišujete
od iných a dajte najavo, že vám na zamest-
nancoch záleží. Štýl komunikácie a voľbu
médií prispôsobte cieľovej skupine, ktorú
chcete osloviť. Nezabúdajte aj na každo-
dennú komunikáciu na pracovisku.

Obsah komunikácie by mal byť konzistentný
a v súlade s organizačnou kultúrou aj so
značkou ako takou, preto komunikujte rovna-
ké posolstvá vo vnútri spoločnosti aj smerom
navonok. Pri definovaní svojej jedinečnosti
buďte autentický, komunikujte svoje pod-
mienky a reálne možnosti, aby ste sa vyhli ri-
ziku, že budete sľubovať niečo, čo neviete
splniť. Zároveň sa zamerajte na aktivity, ktoré
vedú k spokojnosti, motivácii a angažova-
nosti súčasných zamestnancov. Budovanie
značky musí začať vo vnútri spoločnosti.

V komunikácii využívajte okrem tradičných
možností moderné komunikačné prostriedky
– chaty, blogy, videá na sociálnych sieťach
a ďalších webových stránkach (Facebook,
LinkedIn, Twitter, Pinterest, YouTube...).

Zamestnávateľ môže napríklad podporovať
a odmeňovať tých zamestnancov, ktorí ak-
tívne tvoria a zdieľajú obsah správ na so-
ciálnych sieťach alebo prispievajú blogmi.
Úplne novým pojmom nie je ani gamifikácia
(využívanie herných princípov v nehernom
prostredí), ktorej popularita a možnosti vy-
užitia pri budovaní značky zamestnávateľa
rastú výraznejšie až teraz, a to aj vplyvom
nástupu generácie Y do zamestnania.

Overenou klasikou, ktorá nestráca na po-
pularite, je využívanie účinnej e-mailovej
komunikácie. Výhodou je priamy dosah na
cieľové skupiny, bez vplyvov cudzích so-
ciálnych algoritmov. Zvlášť účinné je pôso-
benie e-mailových správ na mladých ľudí,
ktorí sú presýtení množstvom marketingo-
vých aktivít na sociálnych sieťach.

Počas jediného dňa s RNDr. Jozefom Mihálom sa dozviete všetko podstatné,
čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2017/2018 – ročné
zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO a legislatívne zmeny.



Merajte efektívnosť.

Efektívnosť komunikácie s cieľovými skupi-
nami a silu značky zamestnávateľa možno
vyjadriť a odvodiť pomocou rôznych uka-
zovateľov, napríklad počet registrovaných
uchádzačov o zamestnanie, počet získa-
ných zamestnancov, čas obsadenia voľ-
nej pozície, vytvorenie skupiny talentov,
ukazovatele na Facebooku (celkový počet

sledovateľov, počet „lajkov“), fluktuácia za-
mestnancov, spokojnosť zamestnancov.

Spätnou väzbou môžu byť aj výsledky ne-
závislých externých štúdií, ktoré vyhodno-
cujú najlepších, resp. najžiadanejších za-
mestnávateľov, samozrejme, v prípade, že
sa zamestnávateľ do týchto ankiet zapojí.

Odborník radí� Employer branding
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3. Využitie metodiky NeedScope v employer brandingu
NeedScope je celosvetovo uznávaný mar-
ketingový nástroj spoločnosti TNS pôsobia-
cej v oblasti marketingového výskumu, ktorý
sa využíva na určenie emocionálnej pozície
značky. Na rozdiel od tradičných prístupov
pomáha nielen pri odhaľovaní vedomých,
ale aj nevedomých emocionálnych faktorov
súvisiacich s úspešnou značkou, v tomto
prípade so značkou zamestnávateľa. Po-
znanie týchto faktorov umožní budovanie
silnej značky posilňovaním jedinečných
emocionálnych prvkov značky, hľadaním

príležitostí na trhu a odlíšením sa od konku-
rencie. Metodika NeedScope je založená
na vzťahu medzi značkou a zamestnancom
(potenciálnym aj súčasným) a na psycholo-
gickom modeli, ktorý vychádza zo 6 archety-
pov (Tabuľka). NeedScope pomáha porozu-
mieť emóciám vo vnímaní značky bez aké-
hokoľvek pozitívneho alebo negatívneho
zafarbenia. V kvalitatívnych fázach priesku-
mov sa využívajú aj rôzne projektívne techni-
ky založené na používaní fotografií, obrázkov
a koláží, ktoré slúžia na pochopenie emócií.

Tabuľka: Charakteristiky zamestnancov podľa archetypov (NeedScope)

Archetyp Vlastnosti Charakteristika zamestnanca podľa archetypu

dynamický

– odvážny

– dynamický

– nezávislý

Zamestnanec sa chce cítiť nezávisle, výnimočne a neviazane.

Hlavnou motiváciou v práci sú nové výzvy, ale aj pozornosť, odmena a zábava.

V práci chce pracovať s podobnými typmi ľudí, ktorí sú zanietení a kreatívni.

Vedenie by malo byť založené na otvorenej kultúre, kladnom postoji k inová-
ciám a podpore kreativity.

sebaistý

– sebaistý

– asertívny

– priamy

Charakteristikou zamestnanca je cieľavedomosť, ambície, snaha dosiahnuť
úspech a orientácia na výsledok.

V práci chce pracovať s kolegami, ktorí majú radi výzvy a nové príležitosti.

Vedenie je postavené na kultúre vysokej výkonnosti.

kompetentný

– sústredený

– kompetentný

– vyrovnaný

Zamestnanec sa chce cítiť ako expert vo svojej oblasti.

V práci ho motivuje možnosť využiť svoje schopnosti a ďalej ich rozvíjať.

Spolupracovať chce s kvalifikovanými kolegami.

Vedenie musí podporovať rozvoj zamestnancov a zdôrazňovať význam vzde-
lávania.

Hľadáte úplné znenie zákona platné k dnešnému dňu? Nemusíte – je tu pre
vás na www.zakonypreludi.sk.



Archetyp Vlastnosti Charakteristika zamestnanca podľa archetypu

starostlivý

– láskavý

– starostlivý

– citlivý

Zamestnanec je lojálny voči zamestnávateľovi, pričom potrebuje cítiť podporu
zamestnávateľa.

Je rád súčasťou tímu, pracuje s rozmanitými ľuďmi z rôznych prostredí.

Uprednostňuje zamestnávateľa, ktorý je dobre etablovaný na trhu, má dobré
renomé a poskytuje istotu zamestnania.

priateľský

– vľúdny

– priateľský

– otvorený

Zamestnanec je typický tímový hráč.

Chce pracovať tímovo, má rád svoju prácu a rád ovplyvňuje jej obsah.

Vedenie by malo byť otvorené, flexibilné, s dodržiavaním etických princípov.

bezstarostný

– milujúci zábavu

– bezstarostný

– spontánny

Typickou charakteristikou zamestnanca je entuziazmus. Práca musí zamest-
nanca baviť a musí byť rôznorodá.

Zamestnanec rád pracuje s ľuďmi, ktorí sú otvorení inováciám, netradičným
riešeniam a kreativite.

Vedenie by malo podporovať kreativitu a nové nápady.
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Pri budovaní značky zamestnávateľa je
vhodné definovať, aké typy osobností spo-
ločnosť uprednostňuje, resp. na aké typy

sa chce v komunikácii zamerať. Posolstvá
hodnôt, ktoré komunikuje, sa potom môžu
výrazne líšiť.

Príklad:

Komunikácia hodnoty „dôvera“: Pre spoločnosť vyznačujúcu sa archetypom dynamiky môže dôvera zname-
nať prísľub: „U nás dostanete všetko najnovšie.“ Pre archetyp sebaistoty to bude: „Dostanete to najlepšie
a najexkluzívnejšie.“ Lojálny zamestnanec môže dôveru chápať ako: „Plnímesvoje sľuby a staráme sa o vás.“

�

Aj spôsob komunikácie s potenciálnymi
uchádzačmi o zamestnanie môže byť prispô-

sobený tomu, na aké typy ľudí sa chce
spoločnosť zamerať.

Príklad:

Formulácia požiadaviek na uchádzačov o zamestnanie v inzercii voľných pracovných miest:
– Náš zamestnanec sa stále vzdeláva a zdieľa svoje vedomosti a skúsenosti s ostatnými.
– Náš zamestnanec sa musí podieľať na plnení spoločných cieľov spoluprácou s ostatnými.

�

Záver
Budovanie značky zamestnávateľa, posta-
vené na prepojení riadenia ľudských zdrojov
a marketingovej komunikácie, vedie k pod-
pore a komunikácii vybraných atribútov ria-
denia ľudských zdrojov, ktoré odlišujú za-
mestnávateľa od konkurencie. Príkladom je
prístup vedenia k zamestnancom, systém
bonusov, pracovné prostredie, celoživotné
vzdelávanie, rozvoj, motivácia a podpora an-
gažovanosti zamestnancov.

Zamestnanci, ktorí vidia zmysel svojej prá-
ce a cítia, že sú pre spoločnosť dôležití
a nenahraditeľní, sa potom aj navonok stá-
vajú ambasádormi značky zamestnávate-
ľa, jeho hodnôt a kultúry. Silná značka za-
mestnávateľa z neho robí zamestnávateľa
prvej voľby, čo vedie k záujmu talentov
o prácu pre takého zamestnávateľa a vy-
tvorenia konkurenčnej výhody potrebnej na
rozvoj spoločnosti.

Ing. Cecília Olexová, PhD., JUDr. Milan Husťák



Zrážky zo mzdy
pri výkone rozhodnutia

Občas sa v praxi stáva, že sa človek dostane do situácie, kedy nie je schop-
ný riadne a včas si platiť svoje záväzky. Neplatenie záväzkov však vyústi do
právoplatného rozhodnutia, ktoré ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu
a nasleduje fáza samotného výkonu tohto rozhodnutia – exekúcia.

Exekútor má v súlade so zákonom
č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch
a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný
poriadok“) možnosť vykonať exekúciu via-
cerými spôsobmi (§ 63 ods. 1), a to:
– zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
– prikázaním pohľadávky,
– predajom hnuteľných vecí,
– predajom cenných papierov,
– predajom nehnuteľnosti,
– predajom podniku,
– príkazom na zadržanie vodičského preu-

kazu.

V tomto článku sa budeme ďalej bližšie za-
oberať prvou možnosťou výkonu exekúcie –
zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, ktorá je
v praxi najčastejšie používaná.

Zamestnávateľ by mal vedieť správne po-
súdiť, o aký typ exekučnej zrážky ide, aká je
výška základných – nepostihnuteľných súm
daného zamestnanca, ako správne vypočí-
tať sumu, ktorú je možné zamestnancovi
zraziť z jeho mesačnej čistej mzdy a v nepo-
slednom rade vedieť aj oznamovacie povin-
nosti vyplývajúce voči exekútorovi. Samo-
zrejme, o toto všetko by sa mal zaujímať
a mal by vedieť aj daný zamestnanec.

Keďže výpočet exekučnej zrážky sa odvíja od
veličiny životného minima a zákon č. 601/2003
Z. z. o životnom minime sa novelizoval s plat-
nosťou od 1. júla 2017, uvedieme si nové
výšky základných – nepostihnuteľných súm.
Samotný výpočet si ukážeme na príklade
z praxe.
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Postup exekútora, povinnosti platiteľa mzdy
Exekútor poverený vykonaním exekúcie:
– upovedomí o začatí exekúcie zrážka-

mi zo mzdy oprávneného a povinného
Na upovedomení o začatí exekúcie je
vyčíslená výška pohľadávky a jej prí-
slušenstva (môžu to byť úroky, penále
z omeškania, pokuty) a zároveň aj pred-
bežné trovy exekúcie (odmena súdneho
exekútora, hotové výdavky + DPH).
Povinný má v upovedomení o začatí
exekúcie stanovenú lehotu, do ktorej
môže uspokojiť celú pohľadávku vráta-
ne trov exekúcie alebo môže v stanove-
nej lehote vzniesť odôvodnené námiet-
ky voči exekúcii.

– prikáže platiteľovi mzdy, aby odo dňa
doručenia príkazu na začatie exekú-
cie zrážkami zo mzdy povinného (ďa-
lej len „príkaz na začatie exekúcie“)
vykonával zo mzdy povinného urče-
né zrážky a nevyplácal zrazené sumy
povinnému
Príkaz na začatie exekúcie platiteľovi
mzdy doručí do vlastných rúk.

Ak na základe upovedomenia o začatí exe-
kúcie nebude v plnom rozsahu uspokoje-
ná pohľadávka, po uplynutí lehoty na vzne-
senie námietok proti exekúcii alebo po tom,
keď mu bolo doručené rozhodnutie súdu



o námietkach, ktorým sa námietky zamietli,
exekútor vydá exekučný príkaz (príkaz na
vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy).

Platiteľ mzdy je povinný odo dňa doručenia
exekučného príkazu vyplácať oprávnené-
mu sumy zrazené zo mzdy povinného.
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Upozornenie

Povinný, t. j. zamestnanec, stráca dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručí príkaz na začatie exekúcie, právo na
vyplatenie tej časti mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok.

�

Poznámka

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a platiteľovi mzdy. Povinnému a platiteľovi mzdy sa do-
ručí do vlastných rúk.

�

Oznamovacie povinnosti platiteľa mzdy
Platiteľ mzdy je povinný oznámiť exekúto-
rovi, ktorý vydal exekučný príkaz na vyko-
nanie exekúcie zrážkami zo mzdy zamest-
nanca:
– ak dočasná pracovná neschopnosť

zamestnanca trvá viac ako desať dní,
oznámi túto skutočnosť a zároveň exekú-
tora informuje, ktorá pobočka Sociálnej
poisťovne bude zamestnancovi vyplácať
nemocenské. V takom prípade exekútor
doručí exekučný príkaz príslušnej poboč-
ke Sociálnej poisťovne. Skončenie prá-
ceneschopnosti je platiteľ mzdy povinný
bezodkladne oznámiť exekútorovi. Po
skončení práceneschopnosti vykonáva
zrážky zo mzdy platiteľ mzdy;

– skutočnosť, že zamestnankyňa nastúpila
na materskú dovolenku alebo že za-
mestnanec alebo zamestnankyňa nastú-
pila na rodičovskú dovolenku, ako
aj ukončenie čerpania tejto dovolenky,
a ktorá pobočka Sociálnej poisťovne bu-
de vyplácať materské;

– skutočnosť, že nemôže vykonávať zrážky
zo mzdy povinného, pretože povinný
počas troch mesiacov nepoberá mzdu

aspoň v takej výške, aby sa z nej mohli
vykonávať zrážky;

– ten, kto prijíma zamestnanca do za-
mestnania, je povinný vyžiadať si od
neho potvrdenie vystavené tým, u koho
bol naposledy zamestnaný, o tom, či
bol vydaný príkaz na začatie exekúcie
alebo exekučný príkaz, ktorým exekú-
torom a v čí prospech. Takéto potvrde-
nie je povinný každý zamestnávateľ
vydať zamestnancovi, ktorý uňho pre-
stal pracovať. Ak zistí ten, u koho povin-
ný novo nastúpil do zamestnania, že
bol vydaný príkaz na začatie exekúcie
alebo exekučný príkaz, oznámi to bez-
odkladne exekútorovi, ktorý vydal tento
príkaz. Exekútor doručí tomu, u koho
povinný novo nastúpil do zamestnania,
do vlastných rúk príkaz na začatie exe-
kúcie a exekučný príkaz, oboznámi ho
s doterajším priebehom exekúcie, najmä
s výškou doteraz vykonaných zrážok,
uvedie, aká vysoká je pohľadávka, pre
ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
a aké je jej poradie. Prikáže mu, aby
odo dňa, keď sa mu príkaz na začatie

Aj keď ste odborník, niekedy si potrebujete overiť svoj postup. Využite daňovú
pohotovosť, viac na www.danovecentrum.sk.



exekúcie alebo exekučný príkaz doručí,
v zrážkach zo mzdy povinného pokračo-
val a upozorní ho na všetky jeho povin-
nosti pri vykonávaní exekúcie zrážkami
zo mzdy;

– ten, u ktorého prestal povinný praco-
vať, musí do jedného týždňa oznámiť
exekútorovi, že povinný uňho prestal

pracovať a zároveň zaslať exekútorovi
vyúčtovanie zrážok, ktoré zo mzdy po-
vinného vykonal a vyplatil oprávneným.
Oznámi exekútorovi, pre ktoré pohľa-
dávky bol vydaný príkaz na začatie exe-
kúcie a exekučný príkaz a aké poradie
majú tieto pohľadávky.

ABC mzdára � Zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia
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Neprehliadnite!

Povinný, teda zamestnanec, musí tiež oznámiť do jedného týždňa exekútorovi, že prestal pracovať u doteraj-
šieho platiteľa mzdy a do jedného týždňa musí oznámiť takisto exekútorovi, že nastúpil do zamestnania u iné-
ho platiteľa mzdy.

�

Nesplnenie oznamovacích povinností (§ 86)
Ak niektorý platiteľ mzdy nesplní povinnosti
vyplývajúce pri vzniku, zániku zamestna-
nia, môže sa oprávnený na súde domá-
hať, aby mu platiteľ mzdy vyplatil sumy, na
ktoré by mal právo, keby bol platiteľ mzdy
dané povinnosti splnil.

Zároveň za nesplnenie týchto povinností,
ako aj povinnosti povinného môže súd na

návrh exekútora uložiť povinnému i platite-
ľovi mzdy poriadkovú pokutu.

Proti tomuto rozhodnutiu je odvolanie prí-
pustné. Poriadkovú pokutu súd stanovuje
v súlade s § 102 zákona č. 160/2015 Z. z.
Civilný sporový poriadok, a to vo výške do
500 eur, pri opakovanom porušení povin-
ností do 2 000 eur.

Výpočet čistej mzdy, z ktorej sa počíta suma exekučnej zrážky
1. Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy povinného (§ 69)
Čistá mzda sa vypočíta tak, že od mzdy sa
odpočíta preddavok na daň alebo daň z príj-
mov fyzických osôb a poistné na zdravotné
poistenie, poistné na sociálne poistenie, prís-
pevok na starobné dôchodkové sporenie
a poistné na sociálne zabezpečenie.

Do čistej mzdy sa započítavajú aj čisté od-
meny za vedľajšiu činnosť, náborový prís-
pevok a hodnota naturálií. Nezapočítavajú
sa však do nej sumy poskytované na náhra-
du nákladov spojených s pracovným výko-
nom, a to najmä pri pracovných cestách.

2. Pri zrážkach z iných príjmov ide o (§ 89):
– odmeny členov družstiev,
– príjmy, ktoré povinnému nahrádzajú

odmenu za prácu, najmä z odmeny

vyplývajúcej z dohody o vykonaní prá-
ce, z náhrady príjmu pri dočasnej pra-
covnej neschopnosti zamestnanca,

Aj keď ste odborník, niekedy si potrebujete overiť svoj postup. Využite mzdovú
pohotovosť, viac na www.mzdovecentrum.sk.



dávok sociálneho poistenia a z dôchod-
kov starobného dôchodkového sporenia.

Do tohto čistého iného príjmu sa nezapočí-
tava prídavok na dieťa a zvýšenie dôchod-
ku pre bezvládnosť. Ak povinný po vydaní
príkazu na začatie exekúcie získa namiesto
mzdy alebo popri nej nárok na niektorý

z iných príjmov, vzťahuje sa príkaz na zača-
tie exekúcie a exekučný príkaz aj na tento
príjem.

Ak má povinný popri nároku na mzdu aj
nárok na iný uvedený príjem, postupuje
sa tak, ako keby išlo o niekoľko miezd =
SÚBEH.
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Výška nepostihnuteľných súm
Povinnému sa nesmú zraziť z mesačnej
čistej mzdy alebo iných príjmov nepostih-
nuteľné sumy. Ich výpočet je stanovený
nielen v Exekučnom poriadku (§ 70), ale aj
v nariadení vlády č. 286/2006 Z. z. o rozsa-
hu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.
Jednotlivé nepostihnuteľné sumy sa per-
centuálne vypočítavajú z výšky aktuálneho
životného minima.

Aktuálna výška životného minima platná
od 1. júla 2017 je v sume 199,48 eura (zá-
kon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime).

Základné nepostihnuteľné sumy:
– pri fyzickej osobe, ktorá nepoberá

dôchodok:
- 100 % životného minima plnoletej

osoby = 199,48 eura
- 25 % životného minima plnoletej

osoby na vyživovanú osobu = 49,87
eura

– pri fyzickej osobe, ktorá poberá dô-
chodok

- 100 % životného minima plnoletej
osoby = 199,48 eura

- 50 % životného minima plnoletej
osoby na vyživovanú osobu = 99,74
eura

Pri zrážke výživného pre maloleté dieťa,
ktorú povinnému nemožno zraziť je:
– 70 % zo 60 % životného minima na oso-

bu (70 % zo 119,68 eura) = 83,78 eura
– 70 % základnej sumy na vyživovanú

osobu (70 % zo 49,87 eura) = 34,91
eura

Pri pokutách za priestupky:
– 50 % životného minima plnoletej osoby

= 99,74 eura
– 25 % životného minima plnoletej osoby

na vyživovanú osobu = 49,87 eura

Zrážka bez obmedzenia z príjmu, ktorý je
– nad 150 % životného minima plnoletej

osoby = 299,22 eura

Upozornenie:

Ak ide o osobu, ktorá vykonáva prácu v zahraničí a ktorej mzda alebo plat sa na tento účel vypočíta-
va s použitím platového koeficientu alebo iným obdobným spôsobom, spôsob výpočtu základnej sumy
sa ustanoví rovnakým spôsobom a v rovnakom pomere ako táto mzda alebo plat.

�

Uvítali by ste konkrétnu tému zo mzdovej oblasti?
Pošlite svoj tip na hornikova@pp.sk.



Tretinový systém a poradie zrážok zo mzdy
Po popise postupu exekútora, oznamo-
vacích povinností, výpočte čistých príjmov
a prehľade základných nepostihnuteľných
súm prejdeme k samotnému výpočtu výšky,
ktorú zamestnávateľ môže zo mzdy zraziť.
Dôležitým faktom pri výpočte výšky je aj po-
súdenie, či ide o prednostnú alebo nepred-
nostnú pohľadávku. Prednostné pohľadáv-
ky sú definované v § 71 ods. 2 Exekučného
poriadku. Ostatné zrážky zo mzdy, ktoré za-
mestnávateľ zrazí, sú definované v § 131
ods. 2 Zákonníka práce.

Prednostnými pohľadávkami sú:
– pohľadávky výživného,
– pohľadávky náhrady škody spôsobenej

poškodenému ublížením na zdraví,
– pohľadávky náhrady škody spôsobenej

úmyselnými trestnými činmi,
– pohľadávky náhrady škody na majetku

štátu v správe ústavu na výkon väzby,
ústavu na výkon trestu odňatia slobody
a Generálneho riaditeľstva Zboru vä-
zenskej a justičnej stráže voči obvine-
ným a odsúdeným a voči bývalým obvi-
neným a bývalým odsúdeným, pohľa-
dávky trov spojených s výkonom väzby,
zvýšených trov výkonu väzby, zvýše-
ných trov výkonu trestu odňatia slobody
a zavinených trov výkonu trestu odňatia
slobody voči obvineným a odsúdeným
a voči bývalým obvineným a bývalým
odsúdeným,

– pohľadávky daní, poplatkov a ciel, po-
hľadávky na poistnom voči osobám, kto-
ré sú povinné platiť poistné na zdravotné
poistenie a sociálne poistenie, pohľa-
dávky na príspevkoch na starobné dô-
chodkové sporenie voči osobám, ktoré
sú povinné platiť príspevky na starobné

dôchodkové sporenie, pohľadávky na
preplatkoch na náhrade príjmu pri do-
časnej pracovnej neschopnosti zamest-
nanca, dávkach sociálneho poistenia,
dôchodkoch starobného dôchodkové-
ho sporenia, prídavku na dieťa, pohľa-
dávky náhrady za príspevok na výživu
dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb
dieťaťa zvereného do pestúnskej starost-
livosti, pohľadávky úhrady za sociálne
služby poskytované podľa osobitného
predpisu,

– súdne pohľadávky podľa osobitného
predpisu [§ 2 písm. a) zákona č. 65/2001
Z. z. o správe a vymáhaní súdnych po-
hľadávok].

Výpočet – tretinový systém
1. Z čistej mzdy sa odpočíta základná –

nepostihnuteľná suma vypočítaná pre
konkrétneho zamestnanca.

2. Posúdi sa, či zostatok čistej mzdy je
vyšší alebo nižší ako zákonom stanove-
ný príjem, nad ktorý je možné vykonať
zrážku bez obmedzenia (150 % život-
ného minima = 299,22 eura).
Do sumy 299,22 eura sa uplatní výpočet
tretinového systému, nad sumu 299,22
eura možno vykonať zrážku neobme-
dzene.

3. Zostatok čistej mzdy určený pre tretino-
vý systém (t. j. do sumy 299,22 eura) sa
zaokrúhli na eurocenty smerom nadol
na sumu deliteľnú troma a vypočíta sa
tak výška tretiny.

4. V prípade neprednostnej pohľadávky je
možné zamestnancovi zraziť len jednu
túto vypočítanú tretinu.

5. V prípade prednostnej pohľadávky sa
zrážajú dve tretiny.

ABC mzdára � Zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia
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Prednostné pohľadávky sa uspokojujú
najprv z druhej tretiny a až vtedy, ak táto
tretina na ich úhradu nestačí, uspokojujú

sa spolu s ostatnými pohľadávkami z pr-
vej tretiny.

Zhrňme si to do tabuľky:
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Zvyšok čistej mzdy (rozdiel medzi čistou mzdou
a nepostihnuteľnou sumou)

Postup zamestnávateľa pri výkone
exekučných zrážok

0 € (alebo vyjde záporné číslo) zrážky zo mzdy nie je možné vykonať

od 0 € do 299,22 eura
zvyšok čistej mzdy sa zaokrúhli na eurocenty nadol na
sumu deliteľnú troma a uplatní sa tretinový systém

nad 299,22 eura

zvyšok čistej mzdy sa rozdelí na dve časti:

1. zo sumy 299,22 eura sa uplatní tretinový systém

2. zo sumy nad 299,22 eura je možné vykonať zrážku
neobmedzene

Príklad:

Pán Milan bol živnostník, avšak sa mu v podnikaní prestalo dariť, a preto zrušil živnosť a zamestnal sa na riad-
ny pracovný pomer. Z podnikania mu však ostal dlh voči Sociálnej poisťovni na nemocenskom a dôchodko-
vom poistení. Keďže ho v stanovenej lehote od prevzatia upovedomenia o začatí exekúcie zrážkami zo mzdy
neuhradil, exekútor vydal a zaslal exekučný príkaz, na základe ktorého musí jeho zamestnávateľ vykonávať
zrážky. Celková dlžná suma na exekučnom príkaze je v sume 650 eur. Pán Ján je ženatý, stará sa o dve
vyživované deti a jeho čistý príjem je vo výške 700 eur a ešte nie je poberateľom dôchodku.

Výpočet základnej – nepostihnuteľnej sumy:

na pána Milana = 199,48 eura
na vyživované dieťa (vyživovaná osoba) = 49,87 eura
na vyživované dieťa (vyživovaná osoba) = 49,87 eura
na manželku (vyživovaná osoba) = 49,87 eura
SPOLU = 349,09 eura

Výpočet výšky zrážky: čistý príjem 700 eur – vypočítaná základná suma 349,09 eura = 350,91 eura

Zostatok čistej mzdy je vyšší ako 150 % životného minima (299,22 eura), preto rozdelíme zostatok čistej mzdy
na dve časti:

1. časť: 299,22 eura = tretinový systém 299,22 : 3 = 99,74 eura jedna tretina
2. časť: 51,69 eura = neobmedzená zrážka

Exekúcia je na sumu 650 eur a ide o prednostnú pohľadávku, preto sa bude uspokojovať naraz dvoma tretina-
mi, keďže pán Milan nemá žiadne iné exekučné zrážky zo mzdy.

99,74 x 2 tretiny = 199,48 eura + 51,69 eura = mesačná zrážka v sume 251,17 eura.

Pánovi Milanovi po vykonaní zrážky zamestnávateľ vyplatí čistú mzdu v sume 448,83 eura (700 – 251,17).
Rovnakým spôsobom výpočtu bude zamestnávateľ postupovať až dovtedy, kým nebude splatená celá exe-
kučná pohľadávka.

�

Právne predpisy v aktuálnom úplnom znení zdarma, bez registrácie a s jedno-
duchou obsluhou nájdete na www.zakonypreludi.sk.



V prípadoch, ak je na zamestnanca vyda-
ných viacero exekučných príkazov, pla-
tia pravidlá:
– Poradie pohľadávok sa spravuje dňom,

keď sa platiteľovi mzdy doručil príkaz na
začatie exekúcie.
Ak sa mu doručil toho istého dňa príkaz
na začatie exekúcie pre niekoľko po-
hľadávok, majú tieto pohľadávky rovna-
ké poradie.
Ak nestačí suma na ne pripadajúca na
ich plné uspokojenie, uspokoja sa po-
merne.

– Ak sa vykonávajú zrážky z druhej tretiny
zvyšku čistej mzdy, uspokoja sa z nej
bez ohľadu na poradie najskôr pohľa-
dávky výživného a až potom ostatné
prednostné pohľadávky.
Ak suma zrazená z druhej tretiny nesta-
čí na uspokojenie všetkých pohľadávok
výživného:
- uspokojí sa najprv bežné výživné

všetkých oprávnených a až potom
nedoplatky za skorší čas, a to podľa
pomeru bežného výživného;

- ak by však sumou zrazenou z dru-
hej tretiny nebolo kryté ani bežné
výživné všetkých oprávnených, roz-
delí sa medzi nich suma zrazená
z druhej tretiny pomerne podľa výš-
ky bežného výživného bez ohľadu
na výšku nedoplatkov.

Možnosti splácania vo vyššej alebo
v nižšej sume, ako stanovuje zákon:
– Zrážky zo mzdy vo väčšom rozsahu, vo

vyššej sume, je prípustné vykonávať
len v prípade, ak s tým povinný súhlasí.

– Zrážky zo mzdy v nižšej sume je
možné vykonávať jedine, ak sa opráv-
nený s povinným dohodne a ak to obaja
oznámia exekútorovi, vyzve exekútor

platiteľa mzdy, aby zrážal zo mzdy po-
vinného mesačne len sumu, s ktorou sa
oprávnený uspokojí.
Oprávnený môže kedykoľvek oznámiť
exekútorovi, že svoj súhlas s vykonáva-
ním nižších zrážok odvoláva. Exekútor
o tom upovedomí povinného a platiteľa
mzdy.
Príkaz exekútora na vykonávanie nižších
zrážok stráca účinnosť dňom, keď sa pla-
titeľovi mzdy doručí ďalší príkaz na zača-
tie exekúcie alebo upovedomenie exekú-
tora, že oprávnený odvolal svoj súhlas
s vykonávaním nižších zrážok.
Od tohto dňa vykonáva platiteľ mzdy
zrážky podľa skoršieho príkazu v plnom
rozsahu.

Ak sa zamestnancovi vypláca predda-
vok mzdy, postupuje platiteľ mzdy nas-
ledovne:

Ak platiteľ mzdy vypláca mesačnú mzdu na
dvakrát (ako preddavok a vyúčtovanie),
môže primerané zrážky vykonať povinné-
mu už z preddavku.

Výplatu zrážok oprávnenému vykoná však
vždy až po uplynutí príslušného mesiaca.

Ak sa príkaz na začatie exekúcie doručí
platiteľovi mzdy až potom, keď už bola časť
mesačnej mzdy povinnému vyplatená, ne-
prihliada sa na vykonanú výplatu a zrážky
sa vykonajú tak, ako keby povinný mal za
celý mesiac právo len na mzdu, ktorá mu
ešte nebola vyplatená.

Ak sa preddavok vypláca za obdobie dlhšie
ako jeden mesiac, vypočíta sa, koľko pripa-
dá z poskytnutého preddavku na jednotlivé
mesiace a z takto vypočítaného mesačného

ABC mzdára � Zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia
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preddavku sa povinnému vykonávajú zrážky.
Celková odmena povinného za uplynulý rok
sa rozvrhne na jednotlivé mesiace.

Z mesačnej mzdy sa potom vypočítajú s ko-
nečnou platnosťou zrážky a oprávnenému
sa vyplatí rozdiel medzi sumami, ktoré sa

mali povinnému zraziť v jednotlivých mesia-
coch, a sumami, ktoré sa skutočne z pred-
davkov oprávnenému už vyplatili.

Ak sa vypláca mzda za niekoľko mesia-
cov naraz, treba vypočítať zrážky za každý
kalendárny mesiac osobitne.
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Súbeh – niekoľko platiteľov mzdy
Ak exekútor prikazuje vykonať exekúciu
zrážkami zo mzdy niekoľkým platiteľom
mzdy, určí im jednotlivo, akú časť zá-
kladnej – nepostihnuteľnej sumy nema-
jú zrážať.

Keby príjem povinného nedosahoval u nie-
ktorého platiteľa mzdy ani uvedenú časť
základnej sumy, platiteľ mzdy je povinný
oznámiť to exekútorovi.

Exekútor potom znova určí, akú časť základ-
nej sumy má každý platiteľ mzdy zrážať.
Exekútor môže tiež ur-
čiť, najmä ak sa vyko-
návajú zrážky už len
na bežné výživné, aby
ich vykonával len niek-
torý z platiteľov mzdy
a aby ostatní vo vykonávaní zrážok zatiaľ
nepokračovali.

Ak zrážky zo mzdy vykonáva niekoľko pla-
titeľov mzdy zároveň, zašlú zrážky vždy
exekútorovi.

Exekútor preverí, či celkove zrazená suma
neprevyšuje pohľadávku oprávneného. Ak
ju neprevyšuje, vyplatí celú zrazenú sumu
oprávnenému. Ak ju prevyšuje, vyplatí exe-
kútor zo zrazenej sumy oprávnenému len

toľko, koľko zodpovedá jeho pohľadávke,
a zvyšok vráti povinnému.

Výplatu zrazenej sumy oprávnenému, ako
aj vrátenie jej zvyšku povinnému vyko-
ná exekútor do siedmich dní odo dňa jej pri-
jatia.

Na záver by som ešte spomenula § 78 Exe-
kučného poriadku, ktorý umožňuje pri kom-
plikovanejších prípadoch, neistote, kedykoľ-
vek požiadať exekútora o určenie, aká su-
ma sa má v príslušnom výplatnom období

zo mzdy povinného zrá-
žať a ak je viac opráv-
nených, koľko z nej pri-
padne na každého
z nich. Požiadať o to
môžu všetky zúčastne-

né strany, t. j. platiteľ mzdy, oprávnený ale-
bo povinný.

Najlepším variantom však ostáva, ak už
vznikne situácia, kedy človek nie je schop-
ný riadne a včas si plniť svoje záväzky,
aby sa dohodol priamo s oprávneným ešte
pred začatím exekučného konania. Ušetrí
tak nielen celý administratívny proces, ale
hlavne financie, ktoré by bol povinný núte-
ný za exekučné konanie uhradiť (exekučné
trovy).

Bc. Katarína Danajovičová

Najlepším variantom je, ak vznikne
situácia, kedy človek nemôže riadne
a včas si plniť svoje záväzky, aby sa do-
hodol priamo s oprávneným ešte pred
začatím exekučného konania.

Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.danovecentrum.sk a získaj-
te online prístup k všetkým daňovým a účtovným informáciám. Volajte
+421 41 70 53 222.



Porušenie
pracovnej disciplíny

Nebudem ďaleko od pravdy, ak poviem, že snáď každý vie o možnosti
skončenia pracovného pomeru z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny.
A rovnako nebudem ďaleko od pravdy, ak poviem, že takmer nikto ne-
vie, čo sa za týmto slovným spojením skrýva... Ak s niekým zamestnáva-

teľ ukončil pracovný pomer z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny, čo ten za-
mestnanec vlastne urobil? Čo to je „pracovná disciplína“? Akým konaním, správa-
ním, teda čím sa previní zamestnanec tak, že s ním zamestnávateľ ukončí pracov-
ný pomer? Má zamestnanec možnosť sa voči tomu brániť? Veľa ľudí si kladie
i otázku, čo sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny menej závažným spô-
sobom a čo závažným spôsobom? Kedy zamestnávateľ volí taký radikálny krok,
že dôjde z jeho strany k ukončeniu pracovného pomeru? Na všetky tieto a podob-
né otázky sa pokúsim v tomto článku dať odpovede.

V prvom rade treba hneď na úvod čitateľom
ozrejmiť skutočnosť, že pojem pracovná dis-
ciplína nie je zákonom definovaný. Zákonník
práce vo svojich ustanoveniach neuvádza,
čo sa má na mysli pod pojmom pracovná
disciplína. A i napriek tomu je to veľmi frek-
ventované slovné spojenie a zo všetkých
strán sa každý oháňa pracovnou disciplínou,
ako i jej porušovaním... Zákonník práce tak-
isto nevymedzuje a neupravuje, čo je poru-
šenie pracovnej disciplíny menej závažným
spôsobom a závažným spôsobom. Upravu-
je iba ten fakt, že z dôvodu porušenia pra-
covnej disciplíny (či už závažným spôso-
bom, alebo menej závažným spôsobom) je
možné skončiť pracovný pomer so zamest-
nancom zo strany zamestnávateľa, a to buď
výpoveďou, alebo okamžitým skončením
pracovného pomeru.

Podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce
zamestnávateľ môže dať zamestnancovi vý-
poveď iba z dôvodov, ak sú u zamestnanca
dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ
mohol okamžite skončiť pracovný pomer, ale-
bo pre menej závažné porušenie pracovnej
disciplíny; pre menej závažné porušenie pra-
covnej disciplíny možno dať zamestnancovi

výpoveď, ak bol v posledných šiestich me-
siacoch v súvislosti s porušením pracovnej
disciplíny písomne upozornený na možnosť
výpovede.

Podľa § 68 ods. 1 Zákonníka práce zamest-
návateľ môže okamžite skončiť pracovný
pomer výnimočne, a to iba vtedy, ak za-
mestnanec:
a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný

trestný čin,
b) porušil závažne pracovnú disciplínu.

Podľa § 68 ods. 2 Zákonníka práce zamest-
návateľ môže podľa odseku 1 okamžite skon-
čiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesia-
cov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité
skončenie dozvedel, najneskôr však do jed-
ného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.

Môžeme povedať, že v pracovnom práve sa
ustálil názor vychádzajúci z pracovnopráv-
nej praxe, podľa ktorého je možné pracov-
nú disciplínu charakterizovať ako súbor ur-
čitých povinností, ktorými je zamestnanec
pri výkone svojich pracovných činností via-
zaný a ktoré je povinný dodržiavať. Tie-
to povinnosti pre zamestnancov vyplývajú 85
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jednak z pracovnoprávnych predpisov, ako
aj z interných noriem zamestnávateľa (pra-
covný poriadok, organizačný poriadok, smer-
nice, príkazy, pokyny, rozhodnutia a pod.),
z kolektívnej zmluvy a v neposlednom rade
tieto povinnosti pre zamestnancov vyplýva-
jú priamo z uzatvorenej pracovnej zmluvy.
Porušením pracovnej disciplíny sa teda ro-
zumie porušenie týchto povinností, a to za-
vinené porušenie, pričom Zákonník práce
ani pojem zavinenie nedefinuje. Je potreb-
né vychádzať z definície pojmu zavinenie
v Trestnom zákone. Podľa Trestného záko-
na zavinenie môže mať dve formy – úmysel
a nedbanlivosť. Ak zamestnávateľ preukáže
zavinenie zamestnanca, či už úmyselné, ale-
bo nedbanlivostné, môže so zamestnancom
ukončiť pracovný pomer. K porušeniu pra-
covnej disciplíny môže dôjsť nielen na praco-
visku, ale i mimo neho (napr. na pracovnej
ceste).

Obvykle si zamestnávateľ vo svojom pracov-
nom poriadku (ako základnej vnútropodniko-
vej norme) vymedzí a charakterizuje tie po-
vinnosti, ktoré majú jeho zamestnanci do-
držiavať. Zo strany zamestnávateľa je možné
v pracovnom poriadku determinovať pracov-
né povinnosti radových zamestnancov a ria-
diacich (vedúcich) zamestnancov. Rovnako
si porušenie týchto povinností v pracovnom
poriadku zamestnávateľ môže rozdeliť podľa
závažnosti na menej závažné porušenie ale-
bo závažné porušenie pracovnej disciplíny.
V pracovnom poriadku bývajú spravidla
upravené i dôvody, pre ktoré môže zamest-
návateľ so zamestnancom okamžite ukončiť
pracovný pomer.

Jedným zo základných hľadísk pri rozhodo-
vaní o postihu za porušenie pracovnej dis-
ciplíny je intenzita porušenia pracovnej

disciplíny. Práve intenzita porušenia pra-
covnej disciplíny má vplyv na charakter po-
súdenia porušenia, teda či ide o menej zá-
važné porušenie, alebo závažné porušenie
pracovnej disciplíny.

Hodnotenie intenzity porušenia pracovnej
disciplíny závisí od konkrétnych okolností
a ovplyvňuje ho tak osoba zamestnanca,
funkcia, ktorú zastáva, jeho doterajší pos-
toj k plneniu pracovných povinností, spô-
sob a intenzita porušenia konkrétnych
pracovných povinností, ako aj situácia,
v ktorej k porušeniu došlo, dôsledky po-
rušenia pre zamestnávateľa, či konanie
zamestnanca spôsobilo zamestnávateľo-
vi škodu a pod. (Najvyšší súd Slovenskej
republiky sp. zn. 3 Cdo 12/2008, sp. zn. 3
Cdo 218/2007).

Všetky vyššie uvádzané faktory v podstate
vysvetľujú a logicky objasňujú ten jav, pre-
čo nie je pojem pracovnej disciplíny a jej
porušenie v zákone explicitne daný a stano-
vený. U každého zamestnávateľa ide o inú
špecifikáciu pracovných povinností, u každé-
ho zamestnanca sa považuje niečo iné za
porušenie týchto povinností. Preto je veľmi
dôležité najmä zo strany zamestnávateľa
(keďže dôkazné bremeno spočíva vždy
na strane zamestnávateľa) riadne popísať
a zdôvodniť konanie, chovanie zamestnan-
ca, ktoré viedlo k porušeniu pracovnej dis-
ciplíny (či už v písomnom upozornení, vo
výpovedi, v okamžitom skončení pracovné-
ho pomeru).

Je nutné uviesť, že v prípade porušenia
pracovnej disciplíny nie je jediným posti-
hom pre zamestnanca skončenie pracovné-
ho pomeru (výpoveďou či okamžitým skon-
čením).
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Existuje viacero inštitútov, ktoré má možnosť
zamestnávateľ uplatniť voči zamestnancovi
v prípade, že poruší pravidlá, povinnosti, kto-
ré si určil sám zamestnávateľ alebo ktoré sú
dané v právnych predpisoch, v kolektívnej
zmluve a pod.

Jedným z takýchto postihov je napr. kráte-
nie dovolenky.

Podľa § 109 ods. 3 Zákonníka práce za
každú neospravedlnene zameškanú zmenu
(pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť
zamestnancovi dovolenku o jeden až dva
dni. Neospravedlnené zameškania kratších
častí jednotlivých zmien sa sčítajú.

V prípade, ak zamestnávateľ okrem pevnej
zložky mzdy poskytuje zamestnancom aj ne-
nárokovateľnú zložku mzdy v podobe osob-
ného ohodnotenia, je možné osobný prípla-
tok zamestnancovi za porušenie pracovnej
disciplíny na určité obdobie alebo úplne
odobrať.

V neposlednom rade môže zamestnávateľ
zamestnanca písomne upozorniť na to, že si
neplní riadne a včas svoje pracovné povin-
nosti alebo s ním osobne prerokovať jeho
pracovné povinnosti a ich neplnenie zo stra-
ny zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný
dať zamestnancovi priestor, aby sa k týmto
jeho pokarhaniam vyjadril. To však nič ne-
mení na tej skutočnosti, že zamestnanec bol
písomne upozornený na porušenie pracov-
nej disciplíny zo strany zamestnávateľa a to-
to upozornenie je riadne v platnosti a tvorísú-
časť osobného spisu zamestnanca. Výhra-
dy, ktoré by zamestnanec uplatnil voči tomu,
čo uvádza a prezentuje zamestnávateľ, by
mali význam iba v prípade súdnej dohry, ak
by neskôr došlo k rozviazaniu pracovného

pomeru z dôvodu porušenia pracovnej dis-
ciplíny.

V nasledujúcich riadkoch si popíšeme kon-
krétnejšie o jednotlivých povinnostiach za-
mestnancov definovaných v platných práv-
nych predpisoch.

Zákonník práce vo svojom článku 5 Zá-
kladných zásad uvádza: Zamestnanci a za-
mestnávatelia sú povinní riadne plniť svo-
je povinnosti vyplývajúce z pracovnopráv-
nych vzťahov.

Nasleduje § 47 Zákonníka práce, podľa
ktorého:

(1) Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer,
a) zamestnávateľ je povinný prideľovať

zamestnancovi prácu podľa pracovnej
zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu
mzdu, utvárať podmienky na plnenie
pracovných úloh a dodržiavať ostatné
pracovné podmienky ustanovené práv-
nymi predpismi, kolektívnou zmluvou
a pracovnou zmluvou,

b) zamestnanec je povinný podľa poky-
nov zamestnávateľa vykonávať práce
osobne podľa pracovnej zmluvy v urče-
nom pracovnom čase a dodržiavať pra-
covnú disciplínu.

(2) Pri nástupe do zamestnania je zamest-
návateľ povinný zamestnanca oboznámiť
s pracovným poriadkom, s kolektívnou zmlu-
vou, s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa
na prácu ním vykonávanú, s právnymi pred-
pismi a ostatnými predpismi na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kto-
ré musí zamestnanec pri svojej práci do-
držiavať, s ustanoveniami o zásade rovnaké-
ho zaobchádzania a s vnútorným predpisom

Pracovnoprávne vzťahy � Porušenie pracovnej disciplíny
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upravujúcim oznamovanie kriminality alebo
inej protispoločenskej činnosti. Zamestná-
vateľ je tiež povinný pri nástupe do zamest-
nania oboznámiť mladistvého zamestnan-
ca, a v prípade fyzickej osoby vykonávajú-
cej ľahké práce uvedené v § 11 ods. 4 aj jej
zákonného zástupcu, o možných rizikách
vykonávanej práce a o prijatých opatreniach
týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci.

(3) Zamestnávateľ nesmie posudzovať
ako nesplnenie povinnosti, ak zamestna-
nec odmietne vykonať prácu alebo splniť
pokyn, ktoré:
a) sú v rozpore so všeobecne záväzný-

mi právnymi predpismi alebo s dobrými
mravmi,

b) bezprostredne a vážne ohrozujú život
alebo zdravie zamestnanca alebo iných
osôb.

V zmysle intencií Zákonníka práce, konkrét-
ne jeho § 81, medzi základné povinnosti za-
mestnanca zaraďujeme nasledovné:

Zamestnanec je povinný najmä:
a) pracovať zodpovedne a riadne, plniť

pokyny nadriadených vydané v súlade
s právnymi predpismi; nadriadeným je
aj predstavený podľa osobitného pred-
pisu,

b) byť na pracovisku na začiatku pracov-
ného času, využívať pracovný čas na
prácu a odchádzať z neho až po skon-
čení pracovného času,

c) dodržiavať právne predpisy a ostatné
predpisy vzťahujúce sa na prácu ním
vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboz-
námený,

d) v období, v ktorom má podľa osobitné-
ho predpisu nárok na náhradu príjmu

pri dočasnej pracovnej neschopnosti,
dodržiavať liečebný režim určený ošet-
rujúcim lekárom,

e) hospodáriť riadne s prostriedkami, kto-
ré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť
jeho majetok pred poškodením, stra-
tou, zničením a zneužitím a nekonať
v rozpore s oprávnenými záujmami za-
mestnávateľa,

f) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach,
o ktorých sa dozvedel pri výkone zamest-
nania a ktoré v záujme zamestnávateľa
nemožno oznamovať iným osobám; povin-
nosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na ozná-
menie kriminality alebo inej protispoločen-
skej činnosti,

g) písomne oznamovať zamestnávateľovi
bez zbytočného odkladu všetky zmeny,
ktoré sa týkajú pracovného pomeru a sú-
visia s jeho osobou, najmä zmenu jeho
mena, priezviska, trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu, adresy na doručo-
vanie písomností, zdravotnej poisťovne
a ak sa so súhlasom zamestnanca pou-
kazuje výplata na účet v banke alebo
v pobočke zahraničnej banky, aj zmenu
bankového spojenia.

Medzi základné povinnosti vedúcich zamest-
nancov podľa § 82 Zákonníka práce patria
nasledovné povinnosti:

Vedúci zamestnanec je okrem povinností
uvedených v § 81 povinný najmä:
a) riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov,
b) utvárať priaznivé pracovné podmienky

a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdra-
via pri práci,

c) zabezpečovať odmeňovanie zamest-
nancov podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov, kolektívnych zmlúv
a pracovných zmlúv a dodržiavať zásadu
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poskytovania rovnakej mzdy za rovnakú
prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty
podľa § 119a,

d) utvárať priaznivé podmienky na zvyšova-
nie odbornej úrovne zamestnancov a na
uspokojovanie ich sociálnych potrieb,

e) zabezpečovať, aby nedochádzalo k po-
rušovaniu pracovnej disciplíny,

f) zabezpečovať prijatie včasných a účin-
ných opatrení na ochranu majetku za-
mestnávateľa.

Ďalej je v § 83 ods. 1 Zákonníka práce uve-
dená ďalšia povinnosť zamestnanca:

Zamestnanec môže popri svojom zamest-
naní vykonávanom v pracovnom pomere
vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má
k predmetu činnosti zamestnávateľa kon-
kurenčný charakter, len s predchádzajúcim
písomným súhlasom zamestnávateľa. Ak
sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od
doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že
súhlas udelil.

Povinnosti zamestnancov týkajúce sa bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci sú uve-
dené v § 148 Zákonníka práce:

(1) Zamestnanci majú právo na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na
informácie o nebezpečenstvách vyplývajú-
cich z pracovného procesu a pracovného
prostredia a o opatreniach na ochranu pred
ich účinkami. Zamestnanci sú povinní pri
práci dbať o svoju bezpečnosť a zdravie
a o bezpečnosť a zdravie osôb, ktorých sa
ich činnosť týka.

(2) Ďalšie práva a povinnosti zamestnan-
cov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci upravuje osobitný zákon.

Zamestnanec má povinnosti voči zamestná-
vateľovi i pri uplatňovaní si prekážok v práci,
tieto sú upravené v § 144 Zákonníka práce:

(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi
vopred známa, je povinný včas požiadať
zamestnávateľa o poskytnutie pracovného
voľna. Inak je zamestnanec povinný upo-
vedomiť zamestnávateľa o prekážke v prá-
ci a o jej predpokladanom trvaní bez zby-
točného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamest-
nanec povinný zamestnávateľovi preuká-
zať. Príslušné zariadenie je povinné potvr-
diť mu doklad o existencii prekážky v práci
a o jej trvaní.

Ďalšia povinnosť zamestnanca týkajúca sa
sústavného prehlbovania kvalifikácie na vý-
kon práce, upravená v § 154 ods. 3 Zákon-
níka práce:

Zamestnanec je povinný sústavne si prehl-
bovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej
v pracovnej zmluve. Prehlbovanie kvalifikácie
je aj jej udržiavanie a obnovovanie. Zamest-
návateľ je oprávnený uložiť zamestnancovi
zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní s cieľom
prehĺbiť si kvalifikáciu. Účasť na vzdelávaní je
výkonom práce, za ktorý patrí zamestnancovi
mzda.

Povinnosť zamestnancov týkajúca sa náh-
rady škody spôsobenej zamestnávateľovi
zamestnancom, upravená v § 186 ods. 1
Zákonníka práce: Zamestnanec, ktorý zod-
povedá za škodu, je povinný nahradiť za-
mestnávateľovi skutočnú škodu, a to v pe-
niazoch, ak škodu neodstráni uvedením do
predchádzajúceho stavu a ak túto škodu
zamestnávateľ od zamestnanca požaduje.

Pracovnoprávne vzťahy � Porušenie pracovnej disciplíny
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A takisto i v § 189 ods. 1 Zákonníka práce:
Zamestnanec, ktorý zodpovedá za schodok
alebo za stratu predmetov, je povinný na-
hradiť schodok alebo stratu v plnej sume.

Ako príklad som odcitovala tie povinnosti
zamestnancov, ktoré sú zakotvené a upra-
vené priamo v Zákonníku práce. V inter-
ných normách je možné tieto povinnosti
bližšie konkretizovať a špecifikovať v nad-
väznosti a v súvislostiach na výkon práce
toho-ktorého zamestnanca, ten-ktorý druh
práce, zastávanú funkciu a pod. Zamestná-
vateľ si však nemôže určiť vo svojich inter-
ných normách také povinnosti pre zamest-
nancov, ktoré by odporovali platným práv-
nym predpisom alebo ktoré by boli nad
rámec zákona.

Najčastejšie sa u zamestnávateľov za me-
nej závažné porušenie pracovnej disciplíny
považuje:
– oneskorený príchod do zamestnania,
– skorší odchod zo zamestnania,
– neodpracovanie stanoveného počtu ho-

dín podľa rozpisu,
– nedodržanie rozpisu zmien,
– opustenie pracoviska a odchod zamest-

nanca bez oznámenia a predchádzajú-
ceho súhlasu zamestnávateľa a zapísa-
nia sa do evidencie dochádzky,

– predlžovanie prestávok na obed,
– fajčenie na pracovisku,
– neoznámenie prekážky v práci zamest-

návateľovi, ak je zamestnancovi dopre-
du takáto prekážka známa (návšteva
lekára, školy, školenie, sprevádzanie ro-
dinného príslušníka na vyšetrení, úmrtie
v rodine, narodenie dieťaťa, svadba, ne-
predvídané prerušenie premávky alebo
meškanie pravidelnej verejnej dopra-
vy, znemožnenie cesty do zamestnania

z poveternostných dôvodov vozidlom,
presťahovanie, hľadanie nového mies-
ta...),

– nedôslednosť,
– nenahlásenie škody na majetku zamest-

návateľa,
– zneužívanie zamestnaneckých výhod,
– nedodržiavanie liečebného režimu,
– opustenie pracoviska bez súhlasu nad-

riadeného,
– neoznámenie dôležitých skutočností a in-

formácií potrebných pre zamestnáva-
teľa a vyžadujúcich od zamestnávate-
ľa (zmena bydliska, zmena bankového
domu a čísla účtu, potvrdenie o návšte-
ve školy dieťaťa zamestnanca, zmena
zdravotnej poisťovne...),

– nedodržanie termínu úlohy, nerešpekto-
vanie príkazov zamestnávateľa a pod.

Naopak, za závažné porušenia pracovnej
disciplíny sa považujú najmä:
– požívanie alkoholu na pracovisku,
– príchod na pracovisko po predchádza-

júcom požití alkoholických nápojov,
– nepodrobenie sa skúške na alkohol, od-

mietnutie vyšetrenia alkoholu,
– nájdenie alkoholu v krvi po podrobení

sa skúške na alkohol,
– to isté platí i v prípade požitia omam-

ných a psychotropných látok,
– zavinené porušovanie bezpečnostných

predpisov,
– založenie požiaru a vznik škody,
– krádež,
– sprenevera,
– prevzatie úplatku, iných nepovolených

výhod v súvislosti s výkonom funkcie,
– fyzické útoky na ostatných zamestnan-

cov, napadnutie zamestnancov,
– ohrozenie života alebo zdravia ostat-

ných zamestnancov,
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– dlhodobá absencia zamestnanca (zavi-
nená a neoznámená),

– nedovolené používanie služobného mo-
torového vozidla na súkromné účely,

– krádež pohonných hmôt,
– výkon práce pre seba a iné osoby po-

čas pracovnej doby,
– urážky a hrubé osočovanie,
– výkon činnosti zamestnanca konkurenč-

ného charakteru bez súhlasu zamestná-
vateľa alebo napriek jeho zákazu (žia-
dosti o zdržanie sa takejto činnosti),

– nezachovanie mlčanlivosti o citlivých
informáciách zamestnávateľa (banko-
vé tajomstvo, daňové tajomstvo) a pod.

Používanie alkoholických nápojov na pra-
covisku, ako aj omamných a psychotrop-
ných látok, spáchanie trestného činu (krá-
dež, sprenevera, fyzické napadnutie, za-
loženie požiaru a iné), dlhodobá absencia
bez udania dôvodu sú takými závažnými
porušeniami pracovnej disciplíny, ktoré ve-
dú i k okamžitému ukončeniu pracovného
pomeru zo strany zamestnávateľa. Ide o ta-
ké konanie zamestnanca, ktoré nemôže
zamestnávateľ naďalej tolerovať a strpieť
ani počas plynutia výpovednej doby a pra-
covný pomer ukončí hneď, a to doručením
okamžitého skončenia pracovného pomeru.

Pre uplatnenie výpovede zo strany zamest-
návateľa za menej závažné porušenie pra-
covnej disciplíny zamestnanca je potrebné
a vyžaduje sa, aby zo strany zamestnávateľa
bol zamestnanec v priebehu 6 mesiacov pí-
somne upozornený na porušovanie pracov-
nej disciplíny s tým, že v predmetnom písom-
nom upozornení na porušenie pracovnej dis-
ciplíny bude upozornený na tú skutočnosť, že
s ním zamestnávateľ ukončí pracovný po-
mer, ak sa bude takéto jeho chovanie, kona-
nie, kroky v budúcnosti opakovať.

Na záver na ilustráciu uvediem a popíšem
dve rozhodnutia Najvyššieho súdu SR ktoré
rozoberajú práve skončenie pracovného po-
meru z dôvodu porušenia pracovnej disciplí-
ny, aby si čitatelia utvorili predstavu o pohľa-
de súdov na danú problematiku a ich argu-
mentáciu v jednotlivých súdnych sporoch.
Prvé rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je
rozhodnutím, ktorým súd vyslovil neplatnosť
skončenia pracovného pomeru z dôvodu po-
rušenia pracovnej disciplíny zamestnancom
a dal za pravdu zamestnancovi a druhé roz-
hodnutie Najvyššieho súdu SR je rozhod-
nutím, ktorým zamietol žalobu o neplatnosť
skončenia pracovného pomeru z dôvodu po-
rušenia pracovnej disciplíny, a teda dal za
pravdu zamestnávateľovi.
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1. Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo 74/2008 zo
dňa 29. septembra 2009:

Okresný súd Košice II rozsudkom zamietol
žalobu, ktorou sa žalobca domáhal, aby súd
určil, že okamžité skončenie pracovného po-
meru dané žalovaným žalobcovi je neplatné
a pracovný pomer žalobcu u žalovaného
trvá. Žalobcu zaviazal nahradiť žalované-
mu trovy konania, priznal svedkovi svedočné
a žalobcu súčasne zaviazal na náhradu trov

štátu. Na základe vykonaného dokazovania
súd prvého stupňa dospel k záveru, že ná-
vrh žalobcu na určenie neplatnosti okam-
žitého skončenia pracovného pomeru je
nedôvodný.

Žalovaný so žalobcom okamžite skončil pra-
covný pomer z dôvodu porušenia pracovnej

Od 25. 5. 2018 nastane revolúcia v ochrane osobných údajov. Pripravte sa
už v predstihu na bezproblémové prijatie nových zmien na školení s lektorkou
JUDr. Marcelou Macovou, PhD.



disciplíny zvlášť hrubým spôsobom. Za také-
to porušenie pracovnej disciplíny považoval
žalovaný konanie žalobcu spočívajúce v ne-
prítomnosti žalobcu na pracovisku, keď ne-
mal súhlas zamestnávateľa na čerpanie do-
volenky a odcudzenie hnuteľných vecí pat-
riacich do vlastníctva žalovaného.

Súd prvého stupňa neúčasť žalobcu na pra-
covisku posúdil ako porušenie pracovnej dis-
ciplíny zvlášť hrubým spôsobom, pretože
žalobca úmyselne s vedomím, že nemá sú-
hlas žalovaného na čerpanie dovolenky pot-
vrdený dovolenkovým lístkom, nenastúpil do
práce. Obrana žalobcu spočívajúca v tom, že
telefonicky požiadal o čerpanie dovolenky
a bolo mu konateľom žalovaného aj povole-
né čerpanie dovolenky, pričom išlo o obvyklý
spôsob žiadosti o čerpanie dovolenky u žalo-
vaného, podľa názoru súdu nebola dôvodná.

Zo zhodných tvrdení žalobcu a konateľa
žalovaného vyplynulo, že žalobca skutoč-
ne požiadal o čerpanie dovolenky, ale ten
poprel, že mu povolil čerpať dovolenku, na-
opak, vyslovene nesúhlasil a žalobca nap-
riek nesúhlasu čerpal dovolenku. Okrem
uvedeného v konaní vypočúvaní svedkovia
nepotvrdili, že telefonická žiadosť o čerpa-
nie dovolenky bol bežný postup u žalova-
ného. Podľa svedkyne išlo len o výnimočné
prípady. Navyše žalobca sa takéhoto poru-
šenia pracovnej disciplíny dopustil z dôvo-
du zariaďovania vlastných podnikateľských
aktivít, ktoré boli zhodné s podnikateľskými
aktivitami žalovaného.

Konanie žalobcu spočívajúce v prisvojení
si hnuteľných vecí patriacich do vlastníctva
žalovaného súd prvého stupňa nepovažo-
val za porušenie pracovnej disciplíny zvlášť
hrubým spôsobom, pretože toto konanie

žalobcu žalovaný nepreukázal. Okrem to-
ho tento dôvod okamžitého skončenia bol
neurčitý, nebol vymedzený tak, aby z neho
bolo zrejmé, kedy a akým spôsobom mal
žalobca porušiť uvedeným konaním pra-
covnú disciplínu.

Voči rozhodnutiu Okresného súdu Košice II
podal žalobca odvolanie a vec prerokoval
následne Krajský súd v Košiciach.

Krajský súd v Košiciach na odvolanie žalob-
cu rozsudkom zmenil rozsudok súdu prvého
stupňa tak, že určil, že okamžité skončenie
pracovného pomeru vykonané žalovaným
je neplatné. Potvrdil rozsudok súdu prvého
stupňa v prevyšujúcej časti vo veci samej.
Zmenil rozsudok vo výroku o trovách kona-
nia, o trovách štátu. Mal za to, že súd pr-
vého stupňa v dostatočnom rozsahu zistil
skutkový stav vo veci, vec však nesprávne
právne posúdil.

Vo svojom odôvodnení rozhodnutia uviedol,
že zamestnávateľ môže okamžite skončiť
pracovný pomer len výnimočne, a to iba vte-
dy, ak zamestnanec porušil pracovnú dis-
ciplínu zvlášť hrubým spôsobom [§ 68 ods. 1
písm. b) zák. č. 311/2001 Z. z., ďalej len „Zá-
konník práce“]. Okamžité skončenie pracov-
ného pomeru musí zamestnávateľ aj za-
mestnanec urobiť písomne, musia v ňom
skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho
nebolo možné zameniť s iným dôvodom
a musia ho v stanovenej lehote doručiť dru-
hému účastníkovi, inak je neplatné. Uvede-
ný dôvod sa nesmie dodatočne meniť.

Podľa § 109 ods. 2 Zákonníka práce za
každú neospravedlnene zameškanú zmenu
(pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť
zamestnancovi dovolenku o 1 až 2 dni.
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Neplaťte menej, ale ani viac DPH, než je nevyhnutné. Lektori Ozimý – Tužin-
ský vás na školení Daňová optimalizácia v roku 2017 naučia, ako zvýšiť vlastné
imanie; ako zvýšiť výsledok hospodárenia a ako sa vyhnúť daňovej strate.



Neospravedlnené zameškanie kratších čas-
tí jednotlivých zmien sa sčítajú. Aby mohlo
byť porušenie pracovnej disciplíny apli-
kované na skončenie pracovného pome-
ru zo strany zamestnávateľa, musí tu ísť
o zavinené porušenie pracovných povin-
ností zo strany zamestnanca, a to aj z ned-
banlivosti a musí dosahovať určitý stu-
peň intenzity. Hodnotenie stupňa inten-
zity porušenia pracovnej disciplíny patrí
výlučne súdu. Súd pri tomto hodnote-
ní nie je viazaný tým, ako zamestnávateľ
vo svojom pracovnom poriadku, resp.
v internom predpise hodnotí konanie za-
mestnanca, ktoré je dôvodom okamžité-
ho skončenia pracovného pomeru. Zá-
kon tu ponecháva súdu širokú možnosť
uváženia, aby rozhodnutie o platnosti roz-
viazania pracovného pomeru okamžitým
skončením alebo výpoveďou zodpove-
dalo tomu, či od zamestnávateľa možno
spravodlivo žiadať, aby pracovný pomer
zamestnanca uňho aj napriek tomu po-
kračoval.

Odvolací súd k samotnej intenzite hrubého
porušenia pracovnej disciplíny, ktorej sa mal
dopustiť žalobca, uviedol, že bolo v koneč-
nom dôsledku na žalovanej preukázať to, či
žalobca ako zamestnanec sa dopustil hrubé-
ho porušenia pracovných povinností vyplý-
vajúcich z obsahu pracovného pomeru. Od-
volací súd sa stotožnil s názorom súdu prvé-
ho stupňa, keď konanie žalobcu spočívajúce
v prisvojení si hnuteľných vecí patriacich do
vlastníctva žalovaného nepovažoval za po-
rušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým
spôsobom, lebo toto konanie žalobcu ná-
sledne žalovaný nepreukázal. Tak ako súd
prvého stupňa mal za to, že tento dôvod
okamžitého skončenia pracovného pome-
ru bol neurčitý, nebol vymedzený tak, aby

z neho bolo zrejmé, kedy a akým spôsobom
mal žalobca porušiť pracovnú disciplínu. Na-
pokon aj právna zástupkyňa žalovaného na
odvolacom pojednávaní uviedla, že podľa nej
prisvojenie si vecí od žalovaného znamenalo
privlastniť si ich do vlastníctva. Z uvedeného
vyplynulo, že nie je možné v okamžitom skon-
čení pracovného pomeru, ktorý je dôležitým
právnym úkonom, vymedzovať skutok tak, že
údajne žalobca si prisvojil predmety, ktoré sú
vlastníctvom spoločnosti, lebo jednak si ich
nemohol prisvojiť do svojho vlastníctva a bolo
na žalovanej preukázať, či mu boli vydané na
používanie oproti podpisu na evidenčnej karte
a podobne.

Odvolací súd však zaujal v otázke poruše-
nia disciplíny zo strany žalobcu jeho neos-
pravedlnenou absenciou na pracovisku od-
lišný právny záver ako súd prvého stupňa.

Podľa názoru odvolacieho súdu, ak bolo
možné postihnúť žalobcu krátením dovo-
lenky podľa § 109 ods. 2 Zákonníka práce
alebo iným spôsobom s ním skončiť pra-
covný pomer, mal tak žalovaný urobiť, pre-
tože v žiadnom prípade podľa ustálenej
súdnej praxe za jednu neospravedlnene
zameškanú zmenu (pracovný deň) ne-
možno okamžite skončiť pracovný po-
mer so zamestnancom.

Preto rozsudok súdu prvého stupňa zmenil
čiastočne vo veci samej tak, že určil, že
okamžité skončenie pracovného pomeru
vykonané žalovaným je neplatné. V prevy-
šujúcej časti vo veci samej, pokiaľ žalobca
žiadal, aby súd prvého stupňa určil, že pra-
covný pomer žalobcu u žalovaného trvá,
ani zo žaloby, ani z ďalších prejavov žalob-
cu nevyplývalo, ako odôvodnil naliehavý
právny záujem na takomto určení, pretože

Pracovnoprávne vzťahy � Porušenie pracovnej disciplíny
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Neplaťte zbytočné pokuty! Všetko o správnom procese prijímania cudzin-
cov či vysielaní zamestnancov do zahraničia na školení so skúsenou lektor-
kou Júliou Pšenkovou.



v prípade vyslovenia neplatnosti okamžité-
ho skončenia pracovného pomeru zo Zá-
konníka práce (ex lege) vyplýva, že pracov-
ný pomer žalobcu u žalovaného naďalej tr-
vá (§ 79 ods. 1 Zákonníka práce). V tejto
časti odvolací súd rozsudok súdu prvého
stupňa potvrdil ako vecne správny.

Proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach
v časti výroku, ktorým odvolací súd zmenil
rozhodnutie súdu prvého stupňa, podal do-
volanie žalovaný, ktorý ho žiadal v tejto
časti zrušiť a vrátiť na ďalšie konanie.

Namietal, že rozsudok odvolacieho súdu
v napadnutej časti nie je vecne a právne
správny preto, lebo spočíva na nesprávnom
právnom posúdení veci a na nedôslednom
posúdení skutkového stavu veci. Odvolací
súd nesprávne vyhodnotil vykonané dôkazy,
v dôsledku čoho je konanie postihnuté i inou
vadou, ktorá mala za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci. Odvolací súd bližšie ne-
zdôvodnil konanie žalobcu a podľa ktorých
kritérií posudzoval intenzitu porušenia pra-
covnej disciplíny žalobcom, v čom žalovaný
videl nedôslednosť pri posúdení skutkového
stavu, najmä za stavu, kedy sa odvolací súd
odchýlil od záverov súdu prvého stupňa.
V podstate odvolací súd len skonštatoval, že
žalovaný – zamestnávateľ, mal za neospra-
vedlnenú zmeškanú zmenu krátiť žalobcovi
dovolenku.

Žalovaný bol toho názoru, že tento právny
záver súdu nie je správny, pretože žalovaný
ako zamestnávateľ posúdil správanie žalob-
cu vzhľadom na okolnosti, za ktorých k poru-
šeniu pracovnej disciplíny došlo, prihliadol na
stupeň intenzity, najmä na zavinené správa-
nie žalobcu, ktoré bolo proti podnikateľským
záujmom žalovaného a zhodnotil konanie

žalobcu ako porušenie pracovnej disciplíny
zvlášť hrubým spôsobom. Ustanovenie
§ 109 ods. 2 Zákonníka práce síce uvádza,
že za každú neospravedlnenú zameškanú
zmenu môže zamestnávateľ krátiť zamest-
nancovi dovolenku, ale podľa názoru žalova-
ného je na zamestnávateľovi, či sa rozhodne
pre túto alternatívu, nakoniec je to uvede-
né v zákonnom ustanovení slovom „môže“
a nie, že je to povinnosťou zamestnávateľa.

Žalobca konal v rozpore s § 81 písm. d) Zá-
konníka práce, keď si prisvojil majetok žalo-
vanej spoločnosti, konkrétne vecí, zoznam
ktorých tvoril prílohu predmetného okamžité-
ho skončenia pracovného pomeru. To, že
majetok patriaci žalovanej spoločnosti si pri-
svojil a je v jeho moci, dokazovalo jeho tvrde-
nie v žalobe, keď uviedol, že tento na požia-
danie vráti.

Prisvojenie si majetku, ktorý vlastnícky pat-
rí žalovanej spoločnosti, považoval dovola-
teľ tiež za hrubé porušenie pracovnej dis-
ciplíny zamestnanca. Dovolateľ namietal aj
to, že odvolací súd sa v odôvodnení roz-
sudku nevyrovnal s jeho námietkou, že me-
dzi účastníkmi konania nevznikol pracovný
pomer, resp. že išlo o faktický pracovný po-
mer spočívajúci na vadách pracovnej zmlu-
vy, a teda o neplatný pracovný pomer, pre-
tože neboli dodržané zákonné podmienky
na jeho založenie. V závere dovolateľ uvie-
dol, že medzi ním a žalobcom bol faktický
pracovný pomer, resp. pracovný pomer vô-
bec nevznikol.

Žalobca vo vyjadrení k dovolaniu žalované-
ho ho žiadal zamietnuť. Mal za to, že napad-
nutý rozsudok odvolacieho súdu je správny
po vecnej i právnej stránke a žiadal priznať
náhradu trov dovolacieho konania.
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O zmenách v zákonoch a ich vplyve na vymáhanie pohľadávok vás na praktic-
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a komunikáciu, ktoré vám uľahčia vyrovnať sa s problémami v rizikovom období.



Okamžité skončenie pracovného pome-
ru je jednostranný právny úkon účastní-
ka pracovného pomeru adresovaný dru-
hému účastníkovi tohto pomeru, ktorý
smeruje k skončeniu pracovného pome-
ru. Zákon pre platnosť tohto právneho úko-
nu predpisuje formálne a obsahové nále-
žitosti. Okamžité skončenie pracovného
pomeru medziiným musí byť písomné a do-
ručené, zamestnávateľ v ňom môže uplat-
niť iba dôvod uvedený v Zákonníku práce,
ktorý v ňom musí skutkovo vymedziť tak,
aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvo-
dom (pozri § 70 Zákonníka práce).

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo
strany zamestnávateľa musí zamestnávateľ
vopred prerokovať so zástupcami zamest-
nancov (pozri § 74 Zákonníka práce). Z usta-
novenia § 15 Zákonníka práce vyplýva, že
prejav vôle treba vykladať tak, ako to so
zreteľom na okolnosti, za ktorých sa uro-
bil, zodpovedá dobrým mravom. Platnosť
právnych úkonov (vrátane pracovnopráv-
nych úkonov vedúcich ku skončeniu pra-
covného pomeru) je potrebné posudzo-
vať so zreteľom na okolnosti, za ktorých
bol právny úkon urobený.

Dôvod okamžitého skončenia pracov-
ného pomeru musí byť v písomnom
okamžitom skončení pracovného po-
meru uvedený tak, aby bolo zrejmé, aké
sú skutočné dôvody, ktoré vedú druhé-
ho účastníka pracovnoprávneho vzťahu
k tomu, že rozväzuje pracovný pomer,
aby nevznikli pochybnosti o tom, čo
chcel účastník prejaviť, t. j. ktorý zákon-
ný dôvod okamžitého skončenia pra-
covného pomeru uplatňuje, a aby bolo
zabezpečené, že uplatnený dôvod nebu-
de možné dodatočne meniť.

K splneniu hmotnoprávnej podmienky plat-
ného okamžitého skončenia pracovného po-
meru je teda potrebné, aby dôvod okam-
žitého skončenia pracovného pomeru bol
určitým spôsobom konkretizovaný uve-
dením skutočností, v ktorých účastník vi-
dí naplnenie zákonného dôvodu tak, aby
nemohli vzniknúť pochybnosti, z ktoré-
ho dôvodu sa pracovný pomer okamžite
končí.

Skutočnosti, ktoré sú dôvodom pre
okamžité skončenie pracovného pome-
ru, nie je potrebné rozvádzať do všetkých
podrobností, pretože pre neurčitosť a ne-
zrozumiteľnosť prejavu vôle je okamžité
skončenie pracovného pomeru neplatné
len vtedy, kedy by sa nedalo ani výkla-
dom prejavu vôle zistiť, prečo bol pra-
covný pomer okamžite skončený.

K samotnému porušeniu pracovnej disciplíny
žalobcom uvedenému v okamžitom skončení
pracovného pomeru dovolací súd považuje
za potrebné uviesť, že povinnosť dodržia-
vať pracovnú disciplínu patrí k základným
povinnostiam zamestnanca vyplývajúcim
z pracovného pomeru [§ 47 ods. 1 písm. b)
Zákonníka práce] a spočíva v plnení povin-
ností stanovených právnymi predpismi
(najmä ustanoveniami § 81, § 82 Zákonníka
práce), pracovným poriadkom, pracovnou
zmluvou alebo pokynom nadriadeného ve-
dúceho zamestnanca.

Ak má byť porušenie pracovnej disciplíny
právne postihnuteľné ako dôvod na skon-
čenie pracovného pomeru zo strany za-
mestnávateľa, musí byť toto porušenie pra-
covných povinností zo strany zamestnanca
zavinené (aspoň z nedbanlivosti) a musí
dosahovať určitý stupeň intenzity.

Pracovnoprávne vzťahy � Porušenie pracovnej disciplíny

95

P
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2-dňové školenie Mzdy pre začiatočníkov so skúsenou lektorkou Júliou
Pšenkovou.



Zákonník práce pre účely skončenia pracov-
ného pomeru rozlišuje medzi menej zá-
važným porušením pracovnej disciplíny a zá-
važným porušením pracovnej disciplíny.

Porušenie pracovnej disciplíny najvyš-
šej intenzity (závažné porušenie) je dô-
vodom pre okamžité skončenie pracov-
ného pomeru alebo pre výpoveď z pra-
covného pomeru [§ 68 ods. 1 písm. b)
a § 63 ods. 1 písm. e) časť vety pred bodko-
čiarkou Zákonníka práce]. Tieto pojmy na-
priek tomu, že od ich vymedzenia závisí
možnosť a rozsah postihu zamestnan-
ca, Zákonník práce nedefinuje a ani ne-
ustanovuje, z akých hľadísk treba pri ich
posudzovaní vychádzať. Jedným zo zák-
ladných hľadísk pri rozhodovaní o pos-
tihu za porušenie pracovnej disciplíny je
intenzita porušenia pracovnej disciplí-
ny. Hodnotenie intenzity porušenia pra-
covnej disciplíny závisí od konkrétnych
okolností a ovplyvňuje ho tak osoba za-
mestnanca, jeho doterajší postoj k plne-
niu pracovných povinností, spôsob a in-
tenzita porušenia konkrétnych pracov-
ných povinností, ako aj situácia, v ktorej
k porušeniu došlo, dôsledky porušenia
pre zamestnávateľa či konanie zamest-
nanca spôsobilo zamestnávateľovi ško-
du a pod.

Na okamžité skončenie pracovného pome-
ru podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka prá-
ce sa vyžaduje, aby išlo o zavinené konanie
zo strany zamestnanca, a to aj z nedbanli-
vosti a musí dosahovať intenzitu poruše-
nia pracovných povinností závažným spô-
sobom.

Z uvedeného teda vyplýva, že zamestnáva-
teľ môže okamžite skončiť pracovný pomer

so zamestnancom platne len vtedy, ak za-
mestnanec porušil zavinene svoje povinnosti
z pracovného pomeru, ak dosiahlo jeho ko-
nanie po zohľadnení všetkých rozhodujú-
cich okolností intenzitu závažného poruše-
nia pracovnej disciplíny.

V preskúmavanej veci bolo vykonaným do-
kazovaním preukázané, že žalobca kona-
ním uvedeným v okamžitom skončení pra-
covného pomeru síce porušil pracovnú dis-
ciplínu, keď čerpal jeden deň dovolenku,
napriek tomu, že túto iba telefonicky nahlá-
sil a nebolo v konaní nesporne preukáza-
né, vzhľadom na nejednoznačné výpovede
účastníkov a svedkov, že takáto prax bola
v spoločnosti žalovaného tolerovaná, avšak
správne odvolací súd vyhodnotil toto poruše-
nie pracovnej disciplíny ako predvídateľné
v pracovnoprávnych vzťahoch upravených
Zákonníkom práce, a to sankciou priamo rea-
gujúcou na takéto porušenie pracovnej dis-
ciplíny v § 109 ods. 2 Zákonníka práce.

I keď je možné súhlasiť s tvrdením dovolate-
ľa, že uvedené zákonné ustanovenie takýto
postup pri neospravedlnenej absencii (krá-
tenie dovolenky zamestnancovi o 1 až 2 dni)
uvádza ako dispozíciu (možnosť) zamestná-
vateľa použiť túto sankciu, dovolací súd sa
stotožnil i so záverom odvolacieho súdu,
že jeden deň neospravedlnenej absencie
nie je takým závažným porušením pra-
covnej disciplíny vzhľadom na pracovnú
náplň a funkciu žalobcu, ktorá by mala za
následok výnimočný spôsob skončenia
pracovného pomeru, akým je okamžité
skončenie pracovného pomeru.

Správne súd prvého stupňa, ako aj odvola-
cí súd vyhodnotili ďalší dôvod uvedený
v okamžitom skončení pracovného pomeru,
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s Ing. Soňou Ugróczy, ktorá vám uľahčí aplikovanie nových pravidiel v praxi.



a to prisvojenie si predmetov, ktoré mali byť
vlastníctvom spoločnosti, ako dôvod, ktorý
bol nejasný, nekonkrétny a v konečnom dô-
sledku i nepreukázaný zo strany žalované-
ho. Pokiaľ dovolateľ namietal, že sa odvolací
súd nevyrovnal s právnym posúdením, či
medzi účastníkmi vznikol pracovný pomer,
túto jeho námietku dovolacísúd nepovažoval
za dôvodnú, pretože tak súd prvého stup-
ňa, ako aj odvolací súd mali za preukázané
a uviedli to i v písomnom vyhotovení svojich
rozhodnutí, že žalobca bol zamestnancom
žalovaného na základe platnej pracovnej
zmluvy, pričom bola žalobcovi riadne vyplá-
caná v pracovnej zmluve dohodnutá mzda.
Navyše i žalovaný rozviazal pracovný pomer

so žalobcom v zmysle § 68 ods. 1 písm. b)
Zákonníka práce, a to okamžitým skončením
pracovného pomeru zamestnávateľa so za-
mestnancom a svoj právny úkon v tomto
smere nikdy nenamietal a jeho platnosť nes-
pochybnil, naopak, trval v celom konaní na
tom, že žalobca ako zamestnanec sa mal
riadiť pokynmi nadriadeného pracovníka vo
vzťahu k žiadosti o dovolenku a dodržiavať
povinnosti vymedzené pre zamestnanca
v § 81 Zákonníka práce.

Na základe toho, čo bolo v rozhodnutíNS SR
uvedené, dovolací súd sa stotožnil s názo-
rom Krajského súdu v Košiciach a jeho roz-
hodnutie vo veci potvrdil.

Pracovnoprávne vzťahy � Porušenie pracovnej disciplíny
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2. Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Cdo 80/2007 zo
dňa 27. februára 2009:

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej
veci žalobcu proti žalovanému o určenie
neplatnosti skončenia pracovného pomeru
a iné, ktorá sa viedla na Okresnom súde
Zvolen, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku
Krajského súdu v Banskej Bystrici rozhodol
tak, že dovolanie žalobkyne zamietol a roz-
hodol o jej povinnosti uhradiť žalovanému
náhradu trov dovolacieho konania.

Svoje rozhodnutie odôvodnil nasledovným:

Okresný súd Zvolen svojím rozhodnutím za-
mietol žalobu o určenie neplatnosti výpovede
žalovanej z pracovného pomeru žalobkyne
a o určenie, že pracovný pomer žalobkyne
u žalovanej trvá; súčasne uložil žalobkyni na-
hradiť žalovanej trovy konania.

Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Ban-
skej Bystrici rozsudkom rozsudok okresné-
ho súdu potvrdil vo výroku, ktorým žalobu

zamietol a vo výroku o náhrade trov kona-
nia zmenil tak, že žalovanej náhradu trov
nepriznal. Odvolací Krajský súd v Banskej
Bystrici v odôvodnení rozsudku uviedol, že
z dokazovania vykonaného súdom prvého
stupňa vyplýva, že žalobkyňa bola zamest-
naná a pracovala u žalovanej ako učiteľka
na základe písomnej pracovnej zmluvy.

Žalovaná listom dala žalobkyni výpoveď
z pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1
písm. e) Zákonníka práce s odôvodnením, že
počas výkonu práce zanedbala dozor nad jej
zverenými deťmi, čím si v zmysle čl. 6 bodu 5
Pracovného poriadku neplnila pracovné po-
vinnosti, ktoré majú vážny dosah na plnenie
úloh materskej školy a dopustila sa závažné-
ho porušenia pracovnej disciplíny.

Medzi účastníčkami nebolo sporné, že dô-
vodom skončenia pracovného pomeru vý-
poveďou medzi účastníčkami konania mala

Neustále sa snažíme zlepšovať naše služby a produkty. Preto pre vás pripravu-
jeme nové videoškolenia o najdôležitejších zmenách v legislatíve a aktuálnych
témach. Kompletnú ponuku nájdete na stránke www.profivzdelavanie.sk.



byť skutočnosť, že počas pobytu vonku
spolu s deťmi za prítomnosti ďalšej učiteľky
materskej školy dve deti z kolektívu odišli
a pohybovali sa po meste bez dozoru.

V nadväznosti na to krajský súd vyslovil ná-
zor, že dôvod výpovede je vo výpovednom
prejave dostatočne skutkovo vymedzený
a nie je ho možné zameniť s iným skutkom.
Výpoveď bola správne formulovaná, medzi
účastníčkami nevyvolala nejasnosť výpoved-
ného dôvodu (§ 61 ods. 2 veta druhá Zákon-
níka práce). Krajský súd považoval skutoč-
nosť spočívajúcu v tom, že žalobkyňa neve-
novala dostatočnú pozornosť jej zvereným
deťom a v dôsledku tohto jej nedbanlivostné-
ho konania dve deti nepozorovane opustili
areál parku a ocitli sa na frekventovanej štát-
nej ceste bez dozoru, pričom žalobkyňa ani
nevedela bez upozornenia tretej cudzej oso-
by, že jej dve deti chýbajú, za hrubú ne-
dbalosť. Skonštatoval, že žalobkyňa neza-
bezpečila dostatočný dozor nad jej zvere-
nými deťmi, nevykonávala si riadne svoje
pracovné povinnosti, a to bez ohľadu na sku-
točnosť, či maloleté deti „ušli“ v čase, keď rie-
šila konflikt iných detí, prípadne že venovala
zvýšenú starostlivosť inému dieťaťu. Žalob-
kyňa tak nezabezpečila dostatočne okrem
zdravia mal. detí aj ich bezpečnosť v čase,
keď jej deti boli zverené.

Odvolací súd vyslovil názor, že povin-
nosť dodržiavať pracovnú disciplínu pat-
rí k základným povinnostiam zamestnan-
cov vyplývajúcim z pracovného pomeru.
Žalobkyňa ako pedagogická pracovníčka
musela si byť vedomá toho, že v čase, keď
sa deti nachádzali mimo areálu školy, bola
povinná obzvlášť starostlivo dbať na bez-
pečnosť a ochranu zdravia všetkých detí,
ktoré jej boli zverené.

Tým, že svojou nedbanlivosťou umožnila
dvom deťom odísť, dopustila sa poruše-
nia pracovnej disciplíny závažným spô-
sobom.

Krajský súd v Banskej Bystrici pripustil proti
svojmu rozsudku dovolanie na posúdenie
otázky, či je zanedbanie dozoru nad zvere-
nými deťmi závažným porušením pracov-
nej disciplíny, ak je zanedbaním dozoru
nad deťmi, ak v čase takéhoto zanedbania
dozoru vykonával zamestnanec dozor nad
iným dieťaťom mu zvereným, najmä v prí-
pade, ak bolo poranené alebo napadnuté.

Proti tomuto rozsudku podala dovolanie ža-
lobkyňa. Žiadala jeho zrušenie a vrátenie
veci Krajskému súdu v Banskej Bystrici na
ďalšie konanie. Namietala, že rozhodnutie
odvolacieho súdu spočíva na nesprávnom
právnom posúdení veci, pretože odvolací
súd nesprávne posúdil nastolenú dovolaciu
otázku. Namietala, že v pracovnom poriad-
ku nikde nie je uvedené, že by zanedbanie
dozoru nad deťmi bolo závažným porušením
pracovnej disciplíny, navyše v tomto doku-
mente nie je ani výslovne určená povinnosť
vykonávať dozor nad deťmi. Trvala na tom,
že nezanedbala dozor nad deťmi, pretože
v inkriminovaný deň došlo k mimoriadnej
situácii. Vzhľadom na incident medzi inými
dvoma deťmi, ktorý mal pre jedno bolestivý
následok, nebolo času debatovať o tom, kto-
rá z dvoch učiteliek sa má venovať napadnu-
tému chlapcovi a ktorá ostatným deťom.

Za správny nepovažovala ani názor súdu, že
činnosť učiteliek nemožno oddeliť, ale je ju
treba posudzovať spolu, pretože ide o princíp
kolektívnej viny. Na záver žiadala prihliadnuť
aj na jej kladné pracovné hodnotenia a jej
predchádzajúce pracovné výkony.

98

Praktické príklady zo súčasných noviel a zmien v zákonoch vám ponúka-
me aj v digitálnej podobe. Získajte ročný prístup k širokej ponuke videoškolení
len za 120 €. Viacej informácií na www.profivzdelavanie.sk.



Žalovaný vo svojom vyjadrení k dovolaniu
vyslovil súhlas s napadnutým rozsudkom
a žiadal dovolanie zamietnuť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd
dovolací po zistení, že dovolanie bolo poda-
né včas a osobou na tento procesný úkon
oprávnenou a že ide
o dovolanie prípustné,
preskúmal ním napad-
nutý rozsudok odvola-
cieho súdu v rozsahu,
ako bol dovolaním na-
padnutý, a to bez nariadenia pojednávania
a dospel k záveru, že dovolanie nie je dô-
vodné.

V zmysle § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka
práce zamestnávateľ môže dať zamest-
nancovi výpoveď iba z dôvodov, ak sú u za-
mestnanca dôvody, pre ktoré by s ním za-
mestnávateľ mohol okamžite skončiť pra-
covný pomer, alebo pre menej závažné
porušenie pracovnej disciplíny; pre menej
závažné porušenie pracovnej disciplíny
možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol
v posledných šiestich mesiacoch v súvis-
losti s porušením pracovnej disciplíny pí-
somne upozornený na možnosť výpovede.

Ak má byť porušenie pracovnej disciplí-
ny dôvodom skončenia pracovného po-
meru zo strany zamestnávateľa, musí ísť
o zavinené porušenie pracovných po-
vinností zo strany zamestnanca, a to aj
z nedbanlivosti a musí dosahovať určitý
stupeň intenzity.

Zákonník práce rozlišuje medzi menej
závažným porušením pracovnej discip-
líny a závažným porušením pracovnej
disciplíny.

Tieto pojmy napriek tomu, že od ich vy-
medzenia závisí možnosť a rozsah pos-
tihu zamestnanca, Zákonník práce nede-
finuje a ani neustanovuje, z akých hľadísk
treba pri posudzovaní tohto problému vy-
chádzať. Ku skončeniu pracovného po-
meru výpoveďou z dôvodu porušenia

pracovnej disciplíny
môže zamestnávateľ
pristúpiť, ak zamest-
nanec porušil pra-
covnú disciplínu zá-
važným spôsobom,

pre ktorý by s ním mohol okamžite skon-
čiť pracovný pomer, alebo ak sa dopustil
jej porušenia menej závažným spôsobom.

Hodnotenie intenzity porušenia pracovnej
disciplíny závisí od konkrétnych okolností
a ovplyvňuje ho tak osoba zamestnanca,
jeho doterajší postoj k plneniu pracovných
povinností, spôsob a intenzita porušenia
konkrétnych pracovných povinností, ako aj
situácia, v ktorej k porušeniu došlo, dôsled-
ky porušenia pre zamestnávateľa, či kona-
nie zamestnanca spôsobilo zamestnávate-
ľovi škodu a pod. Zákon ponecháva súdu
širokú možnosť úvahy, aby rozhodnutie
o platnosti rozviazania pracovného po-
meru okamžitým skončením alebo vý-
poveďou zodpovedalo tomu, či možno
od zamestnávateľa spravodlivo požado-
vať, aby pracovný pomer zamestnanca
uňho ďalej pokračoval.

Pracovná činnosť žalobkyne ako pedago-
gickej zamestnankyne predškolského za-
riadenia sa týka predovšetkým dozoru nad
deťmi.

Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťa-
ťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci

Pracovnoprávne vzťahy � Porušenie pracovnej disciplíny
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Dôvod okamžitého skončenia PP musí
byť v písomnom okamžitom skončení
PP uvedený jasne, aby bolo zrejmé, kto-
rý zákonný dôvod sa uplatňuje, a aby ho
nebolo možné dodatočne meniť.

Odborné školenia a konferencie s kvalifikovanými lektormi takmer po ce-
lom Slovensku. Sledujte našu ponuku školení na www.profivzdelavanie.sk
a my vám garantujeme, že nič nezmeškáte.



predškolského zariadenia v čase od pre-
vzatia dieťaťa od jeho rodiča až do odo-
vzdania rodičovi dieťaťa alebo ním splno-
mocnenej osobe.

Bez ohľadu na výslovnú právnu úpravu
žalobkyňa bola povinná zabezpečovať do-
zor nad zverenými deťmi a o to vo vyššej
miere, keď sa nachádzali mimo areál školy.

Je úplne nevyhnutné, aby sa rodič, ktorý zve-
rí dieťa do predškolského zariadenia, mohol
bezvýhradne spoľahnúť na to, že o zdravie
a bezpečnosť jeho dieťaťa bude náležite po-
starané. Žalobkyňa spolu so svojou kolegy-
ňou venovali osobitnú starostlivosť jednému
dieťaťu, pričom nezabezpečili náležitý dozor
nad ostatnými deťmi.

Správny bol názor súdov nižších stupňov,
že činnosť oboch učiteliek nemožno odde-
liť. Neuplatňuje sa tu princíp kolektívnej vi-
ny, ako to dovolateľka namieta, pretože
obe porušili pracovnú disciplínu závažne,
pričom medzi nimi nebol vzťah nadriadenej
a podriadenej. Spôsob, ktorý zvolili pri
riešení danej situácie, keď sa obe veno-
vali jednému dieťaťu a ostatné ponecha-
li bez náležitého dozoru, až došlo ku
skutočnosti, že sa dve deti bez ich vedo-
mosti vzdialili a pohybovali na frekvento-
vanej ceste, nemožno akceptovať. Bez
ohľadu na to, či táto činnosť spôsobila
škodlivý následok, takéto chovanie pe-
dagogického zamestnanca nemožno to-
lerovať už len preto, aby nenašlo svojich
nasledovníkov.

Bez relevancie je v tomto prípade dote-
rajšie kladné hodnotenie žalobkyne a jej

doterajší postoj k plneniu pracovných
povinností. Z uvedeného vyplýva, že
postup odvolacieho súdu pri posúdení
závažnosti porušenia pracovnej discip-
líny žalobkyne je správny, majúci oporu
v zákone.

Na základe uvedeného možno konštato-
vať, že dôvody dovolania neboli opodstat-
nené, a preto dovolanie žalobcu Najvyšší
súd Slovenskej republiky zamietol. V dovo-
lacom konaní úspešnému žalovanému
vzniklo právo na náhradu trov konania
a dovolací súd mu náhradu priznal.

Na týchto dvoch ako príklad uvedených
rozhodnutiach Najvyššieho súdu SR je
možné urobiť si aký taký úsudok o tom, čo
súdy považujú za porušenie pracovnej dis-
ciplíny, ako posudzujú jej porušenie, ako
ho vyhodnocujú a následne vytvárajú zá-
väzný právny názor na skončenie pracov-
ného pomeru práve z dôvodu porušovania
pracovnej disciplíny. Pri každom porušení
pracovnej disciplíny je potrebné vychádzať
z individuálnych potrieb zamestnávateľa,
ktorý si určuje jednotlivé povinnosti svojich
zamestnancov v zmysle výkonu predmetu
svojej činnosti a, samozrejme, v súlade
s platnými právnymi predpismi. Iná pracov-
ná disciplína, morálka bude pri strojovej vý-
robe, iná v poľnohospodárstve, v školstve,
v zdravotníctve, v rôznych úradoch, v ob-
chodoch... Zamestnávateľ by si mal určiť
pravidlá hry hneď od začiatku hry, s týmito
pravidlami oboznámiť každého zamestnan-
ca a zamestnanec by mal pravidlá hry riad-
ne dodržiavať, aby sme mohli povedať, že
hráme fair play. Ak nie, dostaneme žltú kar-
tu. Alebo rovno červenú...

JUDr. Monika Kiklicová
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„Revolúcia“ v ochrane osobných údajov účinná od 25. mája 2018. Začnite sa
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a to na jednej z unikátnych konferencií o Ochrane osobných údajov.



Organizačný
poriadok

Hoci Zákonník práce vo svojich ustanoveniach výslovne nezakotvuje
povinnosť zamestnávateľa vypracovať organizačný poriadok, presné ur-
čenie organizačného usporiadania zamestnávateľa a hlavne definova-
nie kompetencií jednotlivých zložiek zamestnávateľa a ich riadiacich

pracovníkov má nezanedbateľný praktický význam pri prevádzkovej činnosti za-
mestnávateľa, a to najmä pri spoločnostiach, ktoré sa počtom zamestnancov nera-
dia k tým najmenším. Kompetenčné konflikty na pracoviskách či nejasnosť pravidiel
pri podpisovaní, konaní a rozhodovaní, a to aj vo vzťahu k tretím osobám, totiž nie sú
vôbec zriedkavosťou.

K riešeniu týchto sporov môžu prispieť prá-
ve vnútorné predpisy zamestnávateľa vrá-
tane organizačného poriadku, ktorý jasným
stanovením pravidiel organizácie môže po-
môcť nielen zjednodušiť, ale i zefektívniť ria-
denie zamestnancov a zabezpečiť bezprob-
lémové fungovanie spoločnosti. Účinnosť
týchto nástrojov zamestnávateľa pri riadení

zamestnancov a praktickosť ich aplikácie
pri riadení ľudských zdrojov je nesporná.

Presne stanovené pravidlá prevádzkovania
spoločnosti za predpokladu preukázania
vedomosti zamestnancov o obsahu týchto
pravidiel môže napomôcť i riešeniu prípad-
ných súdnych sporov.
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Náležitosti organizačného poriadku
Organizačný poriadok predstavuje základ-
ný vnútorný predpis firmy, prostredníctvom
ktorého sa určuje organizačná štruktúra, fi-
remné zásady, firemné riadenie, ako i vzťa-
hy nadriadenosti a podriadenosti jednotli-
vých pracovníkov, ktoré spravidla bývajú
naznačené v graficky upravenej organizač-
nej schéme ako súčasti organizačného po-
riadku.

Nároky na obsah organizačného poriad-
ku sa rôznia v závislosti od počtu zamest-
nancov spoločnosti, členitosti organizačnej
štruktúry, druhu prevádzky či charakteru
činnosti zamestnávateľa, pričom samotný
obsah organizačného poriadku ovplyvňujú
i požiadavky a potreby zamestnávateľa.

Zamestnávateľ spravidla okrem organizač-
ného poriadku vydáva i ďalšie vnútorné

predpisy. Základom ich efektívnej aplikácie
je vzájomná konzistentnosť a tiež určená
hierarchia. Napríklad organizačný poriadok
stanoví základné pravidlá riadenia spoloč-
nosti, ktoré sú následne podrobne rozve-
dené v iných interných dokumentoch: na-
príklad platový poriadok určí podrobnosti
odmeňovania, pracovný poriadok stanoví
kompetencie vedúcich pracovníkov a defi-
nuje pracovné náplne jednotlivých pracov-
ných pozícií. V samostatnej smernici je
spravidla spracovaný tiež vnútorný kontrol-
ný systém spoločnosti.

Organizačný poriadok sa môže rozdeliť na
všeobecnú a osobitnú časť. Všeobecná časť
upravuje pôsobnosť a zásady činnosti jed-
notlivých útvarov a úsekov zamestnávateľa
alebo zamestnancov vo všeobecnej rovine.
V úvodných ustanoveniach organizačného



poriadku sú obsiahnuté údaje o zamestná-
vateľovi vyplývajúce zo zakladateľských do-
kumentov zamestnávateľa a tiež zo zápisu
zamestnávateľa do obchodného, resp. iné-
ho príslušného registra.

Úvodné ustanovenia tiež informujú o základ-
ných orgánoch zamestnávateľa, t. j. o štatu-
tárnom orgáne spoločnosti, o počte jeho čle-
nov a ich kompetenciách, o spôsobe prijíma-
nia rozhodnutí štatutárneho orgánu, ak ide
o kolektívny orgán, o spôsobe konania v me-
ne spoločnosti a o spôsobe podpisovania,
o navrhovaní, menovanía odvolávaní jednot-
livých členov štatutárneho orgánu, o dĺžke
funkčného obdobia, o dôvodoch a spôso-
boch zániku funkcie a pod.

Uvádza sa tiež informácia o hlavnom riadia-
com orgáne zamestnávateľa – pri obchod-
ných spoločnostiach ide spravidla o valné
zhromaždenie spoločníkov, resp. akcioná-
rov spoločnosti, o spôsobe prijímania roz-
hodnutí a prejavu vôle kolektívneho orgánu
a o spôsobe a forme poskytovania informá-
cií jednotlivým spoločníkom, resp. akcioná-
rom spoločnosti.

Pokiaľ ide o rozsiahlejšiu spoločnosť s väč-
ším počtom zamestnancov a rôznymi stup-
ňami riadenia, úvodná časť organizačné-
ho poriadku spravidla obsahuje i uvede-
né stupne riadenia, spôsob obsadzovania

zodpovedných osôb do pozícií na úrovni
jednotlivých stupňov riadenia a samotnú
delegáciu jednotlivých kompetencií.

V nasledujúcich častiach organizačného po-
riadku sa určuje štruktúra zamestnávateľa,
definuje sa základné organizačné usporiada-
nie zamestnávateľa, teda členenie zamest-
návateľa na nižšie organizačné zložky: diví-
zie, útvary, odbory, úseky, oddelenia, ktoré-
mu spravidla zodpovedá aj systém riadenia
a ich vzájomné vzťahy.

Organizačný poriadok tiež definuje hlavné
činnosti jednotlivých útvarov a náplň ich čin-
nosti a zodpovednosť, vnútorný rozsah prá-
vomocí a zodpovedností, zásady vzájom-
ných vzťahov, určujú sa zásady riadenia
a vymedzuje priame riadiace pôsobenie. Ur-
čuje sa systém kontroly plnenia úloh. V tejto
časti môže byť tiež spracovaný proces rieše-
nia sťažností, oznámení či podnetov zo stra-
ny zamestnancov.

Každý organizačný poriadok by mal obsa-
hovať aj otázku zastupovania, odovzdáva-
nia a preberania funkcií, právomoc štatutár-
neho orgánu delegovať časť svojej právo-
moci a splnomocňovať iných zamestnancov
zastupovaním, a to buď konaním v jeho me-
ne, alebo len v rozsahu daného splnomoc-
nenia a tiež otázku podpisovania v mene
zamestnávateľa.
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Vzorový organizačný poriadok
ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Spoločnosti [*]

so sídlom [*], IČO: [*]
spoločnosť zapísaná do Obchodného registra

Okresného súdu [*], oddiel [*], vložka č. [*]
(ďalej len „Spoločnosť“)

Označenie dokumentu z hľadiska formy by malo koreš-
pondovať s formou ostatných vnútorných predpisov za-
mestnávateľa.

Z hľadiska definície zamestnávateľa je vhodné uvádzať ob-
chodný názov zamestnávateľa, jeho sídlo a pridelené iden-
tifikačné číslo a tiež údaje o registrácii v príslušnom registri.

Hľadáte reklamný priestor? Vysoká obsahová relevancia, tisíce návštevní-
kov a kvalitný obsah. Kde umiestnime váš banner? Pozrite si služby na
www.pp.sk.
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Schválil/i: [*], konateľ
[*], konateľ

uznesením dňa: [*]

(určenie kompetentného orgánu, meno a priezvisko jednot-
livých členov kompetentného orgánu, pečiatka, podpisy)

Údaje o schválení organizačného poriadku sa môžu na-
chádzať hneď na úvod organizačného poriadku, ale i na
konci, tiež môžu byť uvedené v samostatnej listine.

Preambula

Členenie textu organizačného poriadku závisíod detailnosti
predmetného interného predpisu. V praxi sa najčastejšie
využíva členenie na samostatné časti (všeobecná, osobit-
ná), články, odseky a body označené číslovkami, resp. pís-
menami. Text môže byť tiež členený na hlavy, kapitoly, pod-
kapitoly, diely, oddiely a pod. Aj členenie textu by však za
účelom konzistentnosti malo zodpovedať prijatej forme ďal-
ších interných predpisov zamestnávateľa.

A) Spoločnosť je obchodnou spoločnosťou, ktorá vyko-
náva nasledovnú podnikateľskú činnosť: [*].

Vykonávaná podnikateľská činnosť tiež determinuje štruk-
túru a obsah organizačného poriadku. V organizačnom
poriadku môže byť uvedený predmet podnikania spoloč-
nosti tak, ako vyplýva z obchodného registra, prípadne
môžu byť uvedené len tie činnosti, ktoré predstavujú gro
podnikateľskej činnosti zamestnávateľa.

B Za účelom určenia vnútorného členenia Spoločnosti,
pôsobnosti a vzájomných vzťahov jednotlivých sekcií
Spoločnosti a zásad organizácie riadenia Spoločnosti
prijíma štatutárny orgán Spoločnosti tento organizač-
ný poriadok s nasledovným obsahom:

Kompetentným orgánom na prijatie interných predpisov,
vrátane organizačného poriadku, je spravidla štatutárny
orgán spoločnosti. Konštitutívne dokumenty, resp. interné
predpisy spoločnosti môžu túto kompetenciu zveriť inému
orgánu (napr. valnému zhromaždeniu).

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Organizačný poriadok je základným organizačným
predpisom, ktorý obsahuje organizáciu Spoločnosti,
náplne činností jednotlivých organizačných útvarov
Spoločnosti, ich vzájomné vzťahy a zodpovednosť.

Základná charakteristika predmetného interného predpi-
su určuje obsah internej normy.

1.2 Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamest-
nancov Spoločnosti a pre všetky orgány Spoločnosti.

1.3 Organizačný poriadok Spoločnosti prijíma štatutárny
orgán Spoločnosti, ktorý je zároveň oprávnený meniť
a dopĺňať znenie organizačného poriadku.

Aj proces prijímania organizačného poriadku by mal zodpo-
vedať pravidlám stanoveným organizačným poriadkom.

2. Základné orgány Spoločnosti

2.1 Orgánmi Spoločnosti sú:

a) Valné zhromaždenie

b) Konatelia

c) (Dozorná rada)

Dozorná rada ako kontrolný orgán sa obligatórne zriaďuje
len v akciovej spoločnosti. V spoločnosti s ručením obme-
dzeným je kreovanie dozornej rady fakultatívne, záleží od
rozhodnutia spoločníkov spoločnosti.

3. Valné zhromaždenie Spoločnosti

3.1 Najvyšším orgánom Spoločnosti je valné zhromažde-
nie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú
všetci spoločníci Spoločnosti.

Vo vzťahu k jednotlivým orgánom spoločnosti a k vymedze-
niu ich kompetencií je dostatočné odkázať na príslušné
ustanovenia konštitutívnych dokumentov spoločnosti. Pre
prehľadnosť je však vhodné uviesť základné právomoci jed-
notlivých orgánov aj priamo v organizačnom poriadku.

Aj tento rok sme pre vás pripravili konferenciu zameranú na dôležité zmeny v ob-
lasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2018. Získajte všetky potrebné informá-
cie na jednom mieste s odborníkmi – Tužinský, Ozimý, Macová a Masárová.
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3.2 V kompetencii valného zhromaždenia sú nasledovné
úkony:

§ 125 ods. 1 Obchodného zákonníka určuje základné
kompetencie valného zhromaždenia spoločnosti s ruče-
ním obmedzeným.

a) schválenie konaní urobených osobami konajú-
cimi v mene Spoločnosti pred jej vznikom,

b) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej zá-
vierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej zá-
vierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo
úhrade strát,

c) schvaľovanie stanov a ich zmien, ak zákon ne-
ustanovuje inak,

d) rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy,

e) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základné-
ho imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,

f) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie kona-
teľov,

g) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov
dozornej rady,

h) rozhodovanie o vylúčení spoločníka zo Spoloč-
nosti podľa § 113 a § 121 OBZ a rozhodovanie
o podaní návrhu podľa § 149 OBZ,

i) rozhodovanie o zrušení Spoločnosti alebo o zme-
ne právnej formy, ak to spoločenská zmluva pri-
púšťa,

j) rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji pod-
niku alebo zmluvy o predaji časti podniku,

k) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do pô-
sobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon,
spoločenská zmluva alebo stanovy.

V zmysle § 125 ods. 3 Obchodného zákonníka si valné
zhromaždenie môže vyhradiť aj rozhodovanie vecí, ktoré
inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

4. Štatutárny orgán Spoločnosti

4.1 Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú konatelia. Spo-
ločnosť má jedného alebo dvoch konateľov.

V prípade, ak je štatutárny orgán tvorený viacerými člen-
mi, je vhodné prijať aj pravidlá tvorby a prejavu vôle kolek-
tívneho orgánu.

4.2 Konatelia riadia činnosť Spoločnosti, konajú v jej
mene a rozhodujú o všetkých záležitostiach Spoloč-
nosti, pokiaľ tieto nie sú právnym predpisom alebo
vnútornými predpismi Spoločnosti zverené do pô-
sobnosti iných orgánov Spoločnosti.

V zmysle § 125 ods. 3 Obchodného zákonníka si valné zhro-
maždenie môže vyhradiť aj rozhodovanie vecí, ktoré inak
patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Kompeten-
cie konateľov teda môžu byť limitované, resp. podmienené
napríklad schválením zo strany valného zhromaždenia a pod.

4.3 Konateľ je oprávnený konať v mene Spoločnosti sa-
mostatne. Ak má Spoločnosť dvoch konateľov, kona-
telia sú oprávnení konať v mene Spoločnosti a zavä-
zovať Spoločnosť samostatne vo všetkých veciach,
v ktorých hodnota záväzkového vzťahu neprevýši
sumu 50 000 €, v ostatných prípadoch vždy spoločne
s druhým konateľom.

V zmysle § 133 ods. 3 Obchodného zákonníka obmedziť ko-
nateľské oprávnenia môže iba spoločenská zmluva alebo
valné zhromaždenie. Také obmedzenie je však voči tretím
osobám neúčinné. Ak teda napríklad konatelia porušia po-
vinnosti spoločného konania, v prípade právnych úkonov,
ktorých hodnota záväzkového vzťahu prevýši sumu 50 000 €,
právny úkon nebude neplatný, ale konatelia zodpovedajú
spoločnosti a spoločníkom za porušenie svojich povinností.

Už koncom novembra sme pre vás tradične pripravili „Mzdársku školu“, kde
vás špecialista na účtovníctvo RNDr. Jozef Mihál informuje o najdôležitejších
zákonoch týkajúcich sa práce mzdovej účtovníčky a personalistky.
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4.4 Konatelia vykonávajú v Spoločnosti túto funkciu na
základe zmluvy o výkone funkcie konateľa v zmysle
ust. § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka.

V zmysle § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka: Vzťah me-
dzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti alebo spo-
ločníkom pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti sa spra-
vuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak zo
zmluvy o výkone funkcie uzatvorenej medzi spoločnosťou
a členom orgánu spoločnosti alebo spoločníkom, ak bola
zmluva o výkone funkcie uzavretá, alebo zo zákona nevy-
plýva iné určenie práv a povinností. Zmluva o výkone
funkcie musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné
zhromaždenie spoločnosti.

4.5 Konateľov menuje a odvoláva valné zhromaždenie.

4.6 Konatelia najmä:

a) konajú v mene Spoločnosti ako jej štatutárny or-
gán, zastupujú Spoločnosť pred štátnymi orgán-
mi, právnickými a fyzickými osobami,

b) vykonávajú uznesenia valného zhromaždenia
alebo rozhodnutia spoločníkov prijaté mimo val-
ného zhromaždenia,

c) zabezpečujú bežné záležitosti Spoločnosti,

d) zvolávajú valné zhromaždenie spoločníkov,

e) predkladajú valnému zhromaždeniu na prero-
kovanie otázky, ktoré podľa zákona, spoločen-
skej zmluvy, tohto organizačného poriadku ale-
bo osobitnej dohody spoločníkov patria do jeho
pôsobnosti,

f) predkladajú valnému zhromaždeniu návrh zá-
kladnej koncepcie podnikateľskej činnosti Spo-
ločnosti a návrhy jej zmien,

g) zabezpečujú riadne vedenie účtovníctva,

h) predkladajú valnému zhromaždeniu na schvá-
lenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mi-
moriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh
na rozdelenie zisku a úhradu strát,

i) vedú zoznam spoločníkov, informujú ich na ich
žiadosť o záležitostiach Spoločnosti a umožňujú
im nahliadať do dokladov Spoločnosti,

j) vykonávajú zamestnávateľské práva a povinnosti.

V zmysle § 135a sú konatelia povinní vykonávať svoju pô-
sobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami
spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Najmä sú povinní
zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné
informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať
mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach,
ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti
spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy, alebo záujmy jej
spoločníkov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú upred-
nostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov
alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

4.7 Konatelia predkladajú valnému zhromaždeniu na
schválenie:

a) návrh na zmenu spoločenskej zmluvy/sta-
nov/interných predpisov,

b) návrh na zvýšenie a zníženie základného imania,

c) návrh ročnej riadnej individuálnej alebo mimo-
riadnej individuálnej účtovnej závierky, návrh na
rozdelenie zisku alebo úhradu strát,

d) návrh na zrušenie Spoločnosti,

Aké zmeny prináša novela zákona o odpadoch? Viac informácií o schvále-
ných a pripravovaných predpisoch v odpadovom hospodárstve a vyko-
návacích predpisoch sa dozviete na školení s Ing. Petrom Gallovičom.
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e) správu o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a sta-
ve jej majetku,

f) návrh majetkovej účasti vrátane majetkových
vkladov v iných spoločnostiach a družstvách, prí-
padne v iných subjektoch (napr. združeniach),

g) návrh finančných a obchodných transakciíSpoloč-
nosti s celkovou hodnotou prevyšujúcou sumu
[*] €,

h) návrh obchodného plánu a finančného rozpočtu
bežného roka,

i) návrh prevodu a scudzovania nehnuteľného ma-
jetku, zriaďovania vecných bremien, záložných
práv a iných tiarch a obmedzenína tomto majetku,

j) návrh prenájmu nehnuteľného majetku na dobu
dlhšiu ako jeden rok,

k) návrh osôb navrhovaných za riaditeľov a členov
štatutárnych orgánov v spoločnostiach, v ktorých
má Spoločnosť väčšinovú majetkovú účasť,

l) návrh zmenkových operácií,

m) návrh štatútu konateľov, ktorý určí najmä roz-
delenie právomocí a zodpovedností konateľov,
vymedzenie významných finančných a obchod-
ných transakcií Spoločnosti podliehajúcich schvá-
leniu dozornou radou, delegovanie právomocí na
nižšie riadiace zložky.

Pri obmedzení, resp. podmienení výkonu niektorých úko-
nov konateľov predchádzajúcim schválením zo strany val-
ného zhromaždenia sa posilňuje postavenie majiteľov fir-
my, ktorí majú spoločnosť viac pod kontrolou.

Zároveň je však potrebné myslieť aj na pružnosť konania
spoločnosti, možnosti zvolávania valného zhromaždenia,
ktoré bude uznášaniaschopné a tiež je vhodné zvážiť organi-
začnú a administratívnu náročnosť schvaľovacích procesov.

4.8 O všetkých záležitostiach, ktoré patria do pôsobnosti
konateľov a nie sú delegované na iné osoby v súlade
s touto organizačnou štruktúrou, rozhodujú konatelia
Spoločnosti ako kolektívny orgán. Podrobnosti o pô-
sobnosti konateľov a ich postavení upravuje štatút
konateľov Spoločnosti.

V zmysle § 134 Obchodného zákonníka sa na rozhodnutie
o obchodnom vedení spoločnosti, ktoré patrí do pôsobnosti
konateľov, vyžaduje súhlas väčšiny konateľov.

Spoločenská zmluva môže určiť i vyšší počet hlasov.

Pravidlá prijímania rozhodnutí konateľov ako kolektívneho
orgánu spravidla určuje osobitný predpis spoločnosti
(napr. štatút konateľov).

5. Organizačná štruktúra Spoločnosti

Organizačná štruktúra spoločnosti zodpovedá veľkosti
spoločnosti, počtu zamestnancov, pričom finálnu štruktú-
ru organizačného členenia spoločnosti ovplyvňuje tiež
podnikateľská činnosť a charakter prevádzky. Samotná
organizácia môže mať niekoľko úrovní, napr.: divízie, útva-
ry, odbory, úseky, oddelenia.

5.1 Za účelom zabezpečenia riadnej a hospodárnej pre-
vádzky svojej podnikateľskej činnosti vytvára Spo-
ločnosť nasledovné sekcie:

I. Výrobná sekcia

II. Obchodná sekcia

III. Ekonomická sekcia

V závislosti od charakteru podnikateľskej činnosti spoloč-
nosť môže tiež vytvárať nasledovné sekcie (oddelenia):

– finančné oddelenie

– oddelenie ľudských zdrojov (personálne oddelenie)

– oddelenie stratégie a plánovania

– oddelenie podpory zákazníkov

– oddelenie kvality

Pripravili sme pre vás špeciálne školenie s Petrom Minárikom zamerané
na projektový manažment automotive firiem a výrobných firiem, kde vám
poradíme, ako efektívne odpovedať na nové požiadavky, výzvy a trendy.
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5.2 Zodpovednými osobami sekcií uvedených v bode 5.1
sú riaditelia sekcií.

– oddelenie dizajnu

– oddelenie marketingu a podpory predaja

a pod.

6. Riaditelia sekcií
Označenie vedúcich pracovníkov môže mať rôznu podo-
bu: riaditeľ, manažér, vedúci, vedúci pracovník a pod.

6.1 Zamestnancov do funkcií riaditeľov sekcií menuje
a odvoláva konateľ a poveruje ich vedením Spoloč-
nosti v rozsahu uvedenom v príslušných ustanove-
niach organizačného poriadku. Riaditelia sekcií zod-
povedajú za riadny a hospodárny výkon svojich opráv-
není a povinností v rozsahu uvedenom v príslušných
ustanoveniach tohto organizačného poriadku konate-
ľovi Spoločnosti.

6.2 Do pôsobnosti riaditeľov sekcie patrí najmä:

a) riadenie bežných záležitostí Spoločnosti v jed-
notlivých sekciách,

b) vydávanie pokynov a určovanie náplne práce
podriadeným zamestnancom,

c) zabezpečovanie riadneho a odborného výkonu
práce zamestnancov pracujúcich v jednotlivých
sekciách,

d) zabezpečovanie dodržiavania zákazu konku-
renčného výkonu práce zamestnancov pracujú-
cich v jednotlivých sekciách,

e) zabezpečovanie dodržiavania v Spoločnosti pri-
jatých zásad vedenia evidencie, tvorby infor-
mačného systému a jeho využívania v sekciách,

f) organizácia a riadenie výberových konaní na jed-
notlivé pracovné pozície vytvárané v rámci sekcie,

g) zabezpečenie dodržiavania pravidiel BOZP na
všetkých pracoviskách sekcie,

i) organizácia a vedenie pravidelných porád na
úrovni sekcie so zamestnancami,

h) účasť na pravidelných poradách riaditeľov sek-
cie a konateľov.

6.3 Požiadavkou pre výkon funkcie riaditeľa sekcie ako
vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsob-
nosti konateľa je jeho vymenovanie do funkcie.

Uvedená formulácia zodpovedá ustanoveniu § 42 ods. 2 Zá-
konníka práce, v zmysle ktorého: Ak osobitný predpis usta-
novuje voľbu alebo vymenovanie ako predpoklad vykonáva-
nia funkcie štatutárneho orgánu alebo vnútorný predpis za-
mestnávateľa ustanovuje voľbu alebo vymenovanie ako
požiadavku vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca
v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, pracov-
ný pomer s týmto zamestnancom sa zakladá písomnou pra-
covnou zmluvou až po jeho zvolení alebo vymenovaní. Od-
volanie z funkcie je následne výpovedným dôvodom podľa
§ 63 ods. 1 písm. d) bod 2 Zákonníka práce.

Neviete sa rozhodnúť, akým spôsobom zaobstarať automobil v podnikaní? Náj-
dite optimálne riešenie pre vašu firmu na školení Automobil v podnikaní
z pohľadu DPH a dane z príjmov s lektorom Ing. Vladimírom Ozimým.
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7. Výrobná sekcia

7.1 Základnou úlohou výrobnej sekcie je najmä zabez-
pečenie objednávania vstupných materiálov pre vý-
robu, zabezpečenie kontinuálneho priebehu výroby
a kontrola kvality výroby.

Výrobná sekcia sa primárne a aktívne podieľa na
tvorbe hospodárskeho výsledku Spoločnosti a tvor-
be jej príjmov.

Kľúčovou úlohou tejto sekcie je najmä vývoj a výroba
nových produktov Spoločnosti, zdokonaľovanie výro-
by osvedčených produktov v snahe zväčšiť konkuren-
cieschopnosť Spoločnosti na tuzemskom a zahranič-
nom relevantnom trhu a zvýšiť jej podiel na trhu.

7.2 Výrobnú sekciu Spoločnosti riadi a za jej riadnu čin-
nosť zodpovedá riaditeľ výrobnej sekcie.

7.3 Riaditeľ výrobnej sekcie je oprávnený rozhodovať
a podpisovať za Spoločnosť listiny a dokumenty týka-
júce sa činnosti výrobnej sekcie, najmä:

a) objednávania materiálov pre výrobu,

b) zabezpečovania subdodávok pre výrobu,

c) zabezpečovania vypracovania projektov výroby,

d) zabezpečovania kvality výroby,

e) vypracovania technologických projektov,

f) riadenia výroby,

g) optimalizácie výrobných kapacít,

h) spolupráce s externými organizáciami pri efek-
tívnom riadení výroby.

V závislosti od charakteru a tiež od objemu výrobnej čin-
nosti možno predmetnú sekciu rozdeliť na viaceré oddele-
nia: oddelenie nákupu, oddelenie kvality, oddelenie tech-
nológie, oddelenie logistiky a pod.

7.4 Riaditeľ výrobnej sekcie je povinný predkladať na
každom zasadaní konateľov správu o plnení úloh vý-
robnej sekcie.

Uvedenú povinnosť možno tiež vymedziť v časovom hori-
zonte – napr. ako povinnosť predkladať správu o činnosti
výrobnej sekcie kvartálne/mesačne/týždenne a pod.

8. Obchodná sekcia

8.1 Základnou úlohou obchodnej sekcie je zabezpeče-
nie realizácie obchodných zámerov a plánov Spoloč-
nosti a presadenie Spoločnosti na nových relevant-
ných trhoch.

Obchodná sekcia vykonáva aktívny prieskum trhu
a vyhľadávanie nových obchodných partnerov Spo-
ločnosti.

Kľúčovou úlohou obchodnej sekcie je udržanie Spo-
ločnosti ako výrobcu osvedčených produktov na re-
levantnom trhu a preniknutie na nové trhy v súlade
s dlhodobým strategickým plánom Spoločnosti.

8.2 Obchodnú sekciu Spoločnosti riadi a za jej riadnu
činnosť zodpovedá riaditeľ obchodnej sekcie.

Pripravili sme pre vás školenie zamerané na aktuálne problémy dane z príjmov a da-
ne z pridanej hodnoty. Získajte praktické rady a riešenia od Ing. Vladimíra Ozimého
na školení Daň z príjmov a DPH – aktuálne problémy a zmeny od 1. 1. 2018.
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8.3 Riaditeľ obchodnej sekcie je oprávnený rozhodovať
a podpisovať za Spoločnosť listiny a dokumenty tyka-
júce sa činnosti obchodnej sekcie, najmä:

a) prípravy podkladov pre rokovanie s obchodnými
partnermi Spoločnosti,

b) propagácie Spoločnosti na tuzemskom a zahra-
ničnom relevantnom trhu,

c) zabezpečovania a organizovania rokovaní s ob-
chodnými partnermi Spoločnosti,

d) riadenia marketingu Spoločnosti,

e) vypracovania návrhu obchodného zámeru Spo-
ločnosti na obdobie kalendárneho roka,

f) prípravy cenových ponúk pre obchodných part-
nerov,

g) reprezentácie Spoločnosti na špecializovaných
výstavách a podujatiach,

h) komunikácie s obchodnými komorami a spotre-
biteľskými organizáciami.

V závislosti od charakteru a tiež od objemu obchodnej čin-
nosti možno predmetnú sekciu rozdeliť na viaceré oddele-
nia: oddelenie domáceho obchodu, oddelenie zahraničné-
ho obchodu, oddelenie marketingovej komunikácie (PR)
a pod.

8.4 Riaditeľ obchodnej sekcie je povinný predkladať na
každom zasadaní konateľov správu o plnení úloh
a činnosti obchodnej sekcie.

9. Ekonomická sekcia

9.1 Základnou úlohou ekonomickej sekcie Spoločnosti
je vypracúvanie cenových ponúk výrobkov na zákla-
de podkladov výrobnej sekcie, koordinácia finančnej
politiky Spoločnosti a zabezpečenie financovania po-
trieb Spoločnosti.

9.2 Ekonomickú sekciu Spoločnosti riadi a za jej riadnu
činnosť zodpovedá ekonomický riaditeľ.

9.3 Ekonomický riaditeľ je oprávnený rozhodovať a pod-
pisovať za Spoločnosť listiny a dokumenty tykajúce
sa činnosti ekonomickej sekcie, najmä:

a) vypracúvania podkladov pre finančné a banko-
vé ústavy,

b) korešpondencie s finančnými a bankovými
ústavmi,

c) poistenia majetku Spoločnosti a jej zamestnancov,

d) zabezpečenia spracovania účtovníctva v súlade
s platnými právnymi predpismi,

e) zabezpečenia riadneho výpočtu dane z príjmov
právnických osôb, dane z pridanej hodnoty
a spotrebných daní,

f) vypracúvania investičných plánov a projektov,

g) vypracúvania finančného rozpočtu Spoločnosti,

Nepremeškajte praktické školenie o ochrane osobných údajov a kyberbez-
pečnosti, kde vás informujeme o všetkých dôležitých úpravách potrebných
pre bezproblémové prijatie očakávaných zmien v novom roku.



h) zabezpečenia ochrany hnuteľného a nehnuteľ-
ného majetku Spoločnosti,

i) zabezpečenia odpredaja nepotrebného majetku,

j) zabezpečenia postúpenia ťažko vymožiteľných
pohľadávok,

k) zabezpečenia riadnej splatnosti pohľadávok
Spoločnosti,

l) zabezpečenia riadneho a včasného plnenia zá-
väzkov Spoločnosti,

m) výberu a zriadenia vhodných zabezpečovacích
inštitútov zabezpečujúcich splatnosť pohľadá-
vok a záväzkov Spoločnosti.

9.4 Ekonomický riaditeľ je povinný predkladať na
každom zasadaní konateľov správu o plnení úloh
a činnosti ekonomickej sekcie.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 V prípade pochybností o tom, či má právo podpisovať
niektorý z riaditeľov sekcií alebo konatelia ako štatu-
tárny orgán, rozhodne o tejto skutočnosti valné zhro-
maždenie Spoločnosti. V prípade, ak by pochybnosti
o podpisových kompetenciách mali spôsobiť omeš-
kanie alebo hrozbu škody, platí, že sú oprávnení pod-
pisovať konatelia.

10.2 V prípade rozporu medzi znením a obsahom tohto in-
terného firemného predpisu a kogentným ustanove-
ním zákona má prednosť znenie a obsah kogentného
ustanovenia zákona.

JUDr. Eva Tináková, PhD.
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Školenia organizované vydavateľstvom
Poradca podnikateľa

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017
a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1. 1. 2018

RNDr. Jozef Mihál
4. 12. 2017 Nitra  •  5. 12. 2017 Bratislava  •  14. 12. 2017 Trenčín  •  15. 12. 2017 Bratislava  •

18. 12. 2017 Košice  •  19. 12. 2017 Žilina  •  20. 12. 2017 Bratislava

Mzdárska škola Jozefa Mihála (3-dňové školenie)
RNDr. Jozef Mihál

20. – 22. 11 2017 Košice

Zoznam všetkých školení nájdete na www.profivzdelavanie.sk.
Viac informácií a objednávanie na tel. čísle: +421 41 70 53 888, e-mail: profivzdelavanie@pp.sk.

Nájdete nás aj na facebooku na adrese www.facebook.com/VzdelavacieCentrum.

Pripravili sme špeciálne školenie Mzdy pre pokročilých s Júliou Pšenkovou,
kde sa zameriame na problematiku štatutárov, ich odmeňovanie, nároky a po-
vinnosti.



Dohoda
o sporných nárokoch

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zanikajú uspokojením
nároku, uplynutím doby, na ktorú boli dohodnuté, dohodou o sporných ná-
rokoch, prípadne neuplatnením práva v stanovenej lehote alebo smrťou
zamestnanca. Ako z vyššie uvedeného vyplýva, jedným zo spôsobov zá-

niku práv a povinností je aj dohoda o sporných nárokoch. Účelom dohody o spor-
ných nárokoch je odstrániť medzi zamestnancom a zamestnávateľom ich sporné či
pochybné nároky, a to bez potreby riešiť túto vec súdnym konaním.

Spornosť nároku nastáva v prípade, ak za-
mestnávateľ a zamestnanec majú rozdielne
názory na obsah nároku, napr. na jeho vznik,
obsah plnenia, rozsah plnenia, miesto a čas
plnenia. Tento nárok pritom môže vyplývať
nielen zo všeobecne záväzných právnych
predpisov (spravidla Zákonníka práce), ale aj
z pracovnej zmluvy, príp. i kolektívnej zmluvy.

Prostredníctvom dohody o sporných náro-
koch uzavieranej podľa Zákonníka práce
je možné odstrániť spornosť nielen celého
nároku medzi zamestnávateľom a zamest-
nancom, ale aj jeho časti.

Zákonník práce ustanovuje formu dohody
o sporných nárokoch, spôsoby uspokojenia
nároku, ale aj postup pri uspokojovaní via-
cerých peňažných nárokov. Zákonník práce
však neupravuje obsahové náležitosti do-
hody o sporných nárokoch, a preto pri spi-
sovaní tejto dohody je potrebné vychádzať
z právnej úpravy právnych úkonov obsiah-
nutej v Občianskom zákonníku.

Tento článok bližšie poukazuje na aplikáciu
ustanovení Zákonníka práce upravujúcich
dohodu o sporných nárokoch, ako aj o jed-
notlivých spôsoboch uspokojenia nárokov.
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Všeobecne k dohode o sporných nárokoch
V súlade s ustanovením § 32 zákona
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení nes-
korších predpisov (ďalej len „Zákonník prá-
ce“) si môžu účastníci (t. j. zamestnávateľ
a zamestnanec) upraviť svoje sporné náro-
ky dohodou o sporných nárokoch. To isté
ustanovenie tiež stanovuje, že predmetná
dohoda musíbyť písomná, inak je neplatná.

Zákonník práce však neupravuje obsahové
náležitosti dohody o sporných nárokoch.
Vzhľadom na ustanovenie § 37 ods. 1

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ob-
čiansky zákonník“) však takýto úkon musí
byť urobený slobodne a vážne, určite a zro-
zumiteľne; inak je neplatný.

Medzi základné náležitosti dohody o spor-
ných nárokoch možno zaradiť:
– označenie zmluvných strán dohody,
– označenie sporného nároku,
– určenie práv a povinností zmluvných

strán dohody.

Označenie zmluvných strán dohody
Zmluvnými stranami dohody o sporných ná-
rokoch sú zamestnávateľ a zamestnanec.

Zamestnávateľ je v dohodách spravidla iden-
tifikovaný prostredníctvom jeho názvu/



obchodného mena, sídla, identifikačného
čísla, údaja o zápise v príslušnom registri
a osoby, ktorá v jeho mene koná (tzv. štatu-
tárnym zástupcom).

Zamestnanec je zvyčajne identifikovaný
prostredníctvom mena a priezviska, adresy
trvalého bydliska a dátumu narodenia.

Rodné číslo zamestnanca, prípadne číslo
občianskeho preukazu nie je potrebné uvá-
dzať. Pokiaľ sa má na základe ustanovení
dohody o sporných nárokoch uspokojiť ná-
rok, ktorý spočíva v peňažnom plnení, od-
porúčam do dohody doplniť aj informáciu
o bankovom spojení a o čísle bankového
účtu.
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Označenie sporného nároku
Označenie sporného nároku je pre platnosť
dohody z hľadiska jej určitosti rozhodujú-
ce. Sporný nárok je potrebné označiť čo

najpresnejšie tak, aby bol jednoznačne
identifikovaný. Predmetom dohody môže
byť aj premlčaný nárok.

Určenie práv a povinností zmluvných strán
Ďalšími náležitosťami dohody o sporných
nárokoch sú aj práva a povinnosti strán do-
hody (zamestnávateľa a zamestnanca), kto-
ré súvisia s odstránením spornosti nároku
špecifikovaného v dohode. Ide o konkretizá-
ciu takých povinností, ako napr. povinnosť
poskytnúť určité plnenie, prípadne dohoda
o upustení od vymáhania takéhoto plnenia.

V súvislosti s poskytnutím plnenia sa spája
lehota plnenia, ale aj dohoda o ďalších pod-
mienkach poskytnutia plnenia, najmä však
miesto plnenia. Ak si strany nedohodnú
bližšie podmienky plnenia, aplikuje sa na ich
právny vzťah ustanovenie § 33 Zákonníka
práce, ktoré obsahuje domnienku o pod-
mienkach plnenia nasledovne:
a) Miesto plnenia:

- ustanovenie § 33 ods. 1 Zákonníka
práce preferuje ako miesto splnenia
nároku miesto, o ktorom tak ustano-
vuje Zákonník práce alebo dohoda
zamestnávateľa so zamestnancom.
Ak však nie je miesto plnenia takto
určené, je podľa § 33 ods. 1 miestom

splnenia bydlisko alebo sídlo toho,
čí nárok sa má uspokojiť;

b) Lehota plnenia:
- Podľa § 33 ods. 3 Zákonníka práce

platí, že ak nie je lehota uspokojenia
nároku ustanovená právnym predpi-
som alebo ak nie je určená v rozhod-
nutí alebo dohodnutá, musí sa nárok
uspokojiť do siedmich dní odo dňa,
keď o uspokojenie oprávnený účast-
ník požiadal.
Zákonník práce neustanovuje formu
tejto žiadosti (výzvy), preto môže byť
aj ústna, aj písomná. Odporúčam
však písomnú formu z dôvodu práv-
nej istoty a prípadnej potreby preu-
kázania tejto žiadosti.

c) Okamih uspokojenia nároku:
- Ak sa uspokojuje nárok doručova-

ním poštovým podnikom, je nárok
uspokojený okamihom doručenia pl-
nenia (§ 33 ods. 2 Zákonníka práce);

- Ak sa nárok uspokojuje prostredníc-
tvom banky alebo pobočky zahra-
ničnej banky v Slovenskej republike,

Počas jediného dňa s RNDr. Jozefom Mihálom sa dozviete všetko podstatné,
čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2017/2018 – ročné
zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO a legislatívne zmeny.



je nárok uspokojený pripísaním
peňažných prostriedkov na účet
oprávneného (§ 33 ods. 2 Zákonní-
ka práce);

- Podľa § 33 ods. 4 možno nárok uspo-
kojiť aj zložením do úradnej úschovy.
Zloženie do úradnej úschovy sa vy-
užíva pri plnení záväzkov aj podľa
iných právnych predpisov (Občian-
sky zákonník a pod.). Využíva sa naj-
mä v prípadoch, ak dlžník nemôže
veriteľovi plniť pre jeho neprítomnosť
alebo preto, že má dlžník pochybnosť
o tom, kto je veriteľom;

- Ak ide o nárok, ktorý sa neuspoko-
juje vyššie uvedeným spôsobom, je
možné stanoviť okamih uspokoje-
nia nároku dohodou.

d) Uspokojenie viacerých peňažných ná-
rokov
- V praxi nie je vylúčené, že dohoda

o sporných nárokoch sa bude týkať
uspokojenia viacerých peňažných
nárokov.

V súlade s § 34 Zákonníka práce, ak je za-
mestnávateľ či zamestnanec povinný uspo-
kojiť viac peňažných nárokov a plnenie nes-
tačí na vyrovnanie všetkých peňažných ná-
rokov, tak je vyrovnaný ten nárok, o ktorom
povinný pri plnení vyhlási, že ho chce uspo-
kojiť.

Ak povinný také vyhlásenie neurobí, je pl-
nením uspokojený nárok najskôr splatný.

Pracovnoprávne vzťahy � Dohoda o sporných nárokoch
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Účinky dohody o sporných nárokoch
Uzavretie dohody o sporných nárokoch spô-
sobuje, že nárok, resp. jeho časť, ktorého
spornosť sa odstránila, zaniká a vzniká nový

nárok. Tým začne plynúť aj nová premlčacia
lehota na uplatnenie práva, ktoré na základe
dohody o sporných nárokoch vzniklo.

Sporné rozhodnutie českého Správního soudu
Na základe rozhodnutia Úradu práce Čes-
kej republiky – pobočky v Pardubiciach –
nebola zamestnankyni priznaná podpora
v nezamestnanosti. Odvolanie proti tomuto
rozhodnutiu bolo zamietnuté rozhodnutím
Ministerstva práce a sociálnych vecí.

Žalobou zo dňa 6. 1. 2012 sa zamestnanky-
ňa domáhala zrušenia uvedených rozhod-
nutí. Rozsudkom Krajského súdu v Hradci
Králové – pobočka v Pardubiciach – bola
žaloba zamestnankyne zamietnutá. Proti to-
muto rozsudku podala zamestnankyňa ka-
sačnú sťažnosť, ktorá bola rozsudkom Naj-
vyššieho správneho súdu zamietnutá.

Zamestnankyňa uzavrela so svojím za-
mestnávateľom dňa 1. 6. 2009 pracovnú
zmluvu, na základe ktorej jej vznikol pra-
covný pomer na dobu neurčitú.

Dňa 28. 5. 2010 bola zamestnankyni doru-
čená výpoveď. Dňa 23. 9. 2010 uzavrela za-
mestnankyňa so zamestnávateľom dohodu
o skončení pracovného pomeru a dohodu
o sporných nárokoch (ďalej len „Dohoda“).

Predmetom Dohody bolo urovnanie spornej
situácie medzi zamestnankyňou a zamest-
návateľom, pretože medzi stranami existo-
val spor o neplatnosť výpovede.

Hľadáte úplné znenie zákona platné k dnešnému dňu? Nemusíte – je tu pre
vás na www.zakonypreludi.sk.



Zamestnávateľ a zamestnankyňa v Doho-
de uviedli, že pracovný pomer zamestnan-
kyne neskončil a naďalej trvá. Súčasne sa
zamestnávateľ a zamestnankyňa dohodli
na skončení pracovného pomeru ku dňu
30. 9. 2010. Dohoda bola uzatvorená ešte
v lehote, ktorú Zákonník práce poskytoval
na podanie žaloby pre neplatnosť výpove-
de z pracovného pomeru.

Najvyšší správny súd v rozsudku č. j. 3 Ads
88/2014-37 zo dňa 11. 12. 2014 konštato-
val, že účinky spornej výpovede, ktorá bola
zamestnankyni zamestnávateľom daná,
možno zvrátiť len podaním žaloby pre ne-
platnosť výpovede a nie prostredníctvom
dohody o sporných nárokoch medzi stra-
nami pracovného pomeru, hoci táto bola
uzatvorená v lehote na podanie žaloby
o neplatnosť výpove-
de. Najvyšší správny
súd uviedol, že vzhľa-
dom na to, že žaloba
o neplatnosť výpove-
de nebola v posudzo-
vanom prípade podaná, nedostali sa okol-
nosti predmetnej výpovede do režimu spor-
nosti, v ktorom by bolo možné vzájomné
práva a povinnosti medzi zamestnankyňou
a jej zamestnávateľom urovnať. Najvyšší
správny súd však s odkazom na literatú-
ru pripustil, že v priebehu súdneho kona-
nia o určenie neplatnosti výpovede možno
uzavrieť dohodu o spornom skončení pra-
covného pomeru a tým účinky podanej vý-
povede zvrátiť dohodou strán pracovného
pomeru. Po uzavretí dohody o sporných
nárokoch súd podanú žalobu zamietne,
pretože napadnuté skončenie pracovného
pomeru zaniklo a bolo nahradené doho-
dou, v ktorej sa strany dohodli na úprave
svojich sporných nárokov.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Najvyšší
správny súd pripúšťa použitie inštitútu do-
hody o sporných nárokoch na zvrátenie
účinkov podanej výpovede, avšak len pri
dodržaní podmienky, že aktívne legitimo-
vaná strana podá žalobu na určenie neplat-
nosti výpovede. Bez podania žaloby na ur-
čenie neplatnosti výpovede, podľa názoru
súdu, niet sporných vzťahov, ktoré by bolo
možné urovnať.

Domnievam sa, že vyššie uvedený názor
neobstojí, a to tak na území Českej republi-
ky, ako aj u nás.

Dohoda o sporných nárokoch predstavuje
totiž záväzkovo-právny vzťah, ktorým si
účastníci odstraňujú spornosť alebo pochyb-
nosť vzájomných práv a povinností tým, že

ich zrušujú a nahradia
novými. Doterajší závä-
zok tak zaniká a je na-
hradený novým záväz-
kom, ktorý vyplýva
z dohody o sporných

nárokoch. Prostredníctvom dohody o spor-
ných nárokoch je možné upraviť akékoľvek
sporné práva, ktorými možno disponovať.

Spornosťou práv sa pritom nerozumejú len
súdne spory, ale rozdielny názor účastní-
kov na otázku existencie, platnosti záväz-
ku, jeho kauzy či obsahu. Stačí, že sa jed-
nej zo strán určité právo, ktoré je súčasťou
vzájomného vzťahu, javí sporným, a to bez
ohľadu na to, či spor objektívne existuje.

Pochybnosti sa môžu týkať otázok skutko-
vých, ako aj právnych. Podmienkou platnosti
dohody o sporných nárokoch pritom nie je
existencia pôvodného právneho vzťahu me-
dzi účastníkmi tejto dohody.
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Uzavretie dohody o sporných nárokoch
spôsobuje zánik sporného nároku resp.
jeho časti a vznik nového nároku. Začí-
na plynúť aj nová premlčacia lehota na
uplatnenie práva.

Aj keď ste odborník, niekedy si potrebujete overiť svoj postup. Využite daňovú
pohotovosť, viac na www.danovecentrum.sk.



Zo Zákonníka práce režim spornosti ako
predpoklad pre možnosť uzavretia dohody
o sporných nárokoch nie je založený poda-
ním žaloby o neplatnosť právneho úkonu
(napr. neplatnosť výpovede) alebo žaloby
o plnenie (napr. vydanie bezdôvodného
obohatenia). Pre vznik spornosti postačí
subjektívny názor jednej zo strán pracov-
ného pomeru.

Ak by platilo to, čo v rozhodnutí č. j. 3 Ads
88/2014-37 zo dňa 11. 12. 2014 uviedol
Najvyšší správny súd (vyššie), na základe
jeho právneho názoru by došlo k rozšíreniu

podmienky pre uzavretie dohody o spor-
ných nárokoch, pretože vedenie súdneho
sporu medzi ne nepatrí.

Ak zamestnávateľ, ktorý napr. so zamest-
nancom neplatne skončil pracovný pomer,
súhlasí s nahradením sporných vzťahov do-
hodou o sporných nárokoch, neexistuje dô-
vod nútiť zamestnanca na podanie žaloby
o neplatnosť takéhoto skončenia. Podanie
žaloby „s cieľom“ uzavretia dohody o spor-
ných nárokoch predstavuje nadbytočný
úkon, ktorý nemá oporu vo všeobecne zá-
väzných predpisoch.

Pracovnoprávne vzťahy � Dohoda o sporných nárokoch
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Záver
V súkromnom práve sa uplatňuje zásada,
že „dovolené je všetko, čo nie je zakáza-
né“. Aj napriek tomu, že pracovné právo
patrí medzi odvetvia súkromného práva,
tak v prípade zmlúv môžu účastníci (za-
mestnanec a zamestnávateľ) uzatvoriť len
také zmluvy, ktoré im pracovnoprávne
predpisy výslovne dovoľujú (tzv. „numerus

clausus“ zmlúv v pracovnom práve). Práva
a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov
zanikajú rôznymi spôsobmi, pričom jedným
z nich je aj dohoda o sporných nárokoch,
ktorú je možné v súlade s vyššie uvedenou
zásadou numerus clausus uzavrieť platne
za podmienok stanovených Zákonníkom
práce.

JUDr. Tatiana Mičudová

DOHODA O SPORNÝCH NÁROKOCH
uzavretá v súlade s ustanovením § 32 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“)

medzi účastníkmi:

Zamestnávateľom:
Obchodné meno/názov:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný:
V mene ktorého koná:
(ďalej ako „Zamestnávateľ“)

a

Aj keď ste odborník, niekedy si potrebujete overiť svoj postup. Využite mzdovú
pohotovosť, viac na www.mzdovecentrum.sk.
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Zamestnancom:
Meno, priezvisko:
Trvale bytom:
Dátum narodenia:
Číslo účtu zamestnanca:
(ďalej ako „Zamestnanec“)

PREAMBULA
1. Zamestnávateľ Oznámením o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo dňa.......................,

ktoré bolo Zamestnancovi doručené dňa......................., skončil so Zamestnancom pracovný pomer.
Zamestnávateľ skončil so zamestnancom pracovný pomer v skúšobnej dobe napriek tomu, že zmluvné
strany si skúšobnú dobu v pracovnej zmluve nedohodli. Zamestnávateľ tak skončil pracovný pomer ne-
platne.

2. Zamestnanec listom zo dňa....................... namietal neplatnosť skončenia pracovného pomeru v skú-
šobnej dobe a zároveň Zamestnávateľovi oznámil, že netrvá na tom, aby ho ďalej zamestnával. Násled-
ne Zamestnanec podal na Okresný súd....................... Žalobu o neplatné skončenie pracovného pome-
ru, pričom súdny spor je aktuálne vedený s číslom konania....................... (ďalej len „Súdny spor“).

3. Zamestnávateľ a Zamestnanec sa v záujme mimosúdneho riešenia Súdneho sporu o neplatnosť skon-
čenia pracovného pomeru dohodli na urovnaní v zmysle § 32 Zákonníka práce, a to za podmienok uve-
dených v tejto Dohode o sporných nárokoch.

I. UROVNANIE SPORNÝCH NÁROKOV
1. Pracovný pomer Zamestnanca u Zamestnávateľa, ktorý vznikol na základe Pracovnej zmluvy zo

dňa......................., sa skončil dňa....................... (ďalej len „Pracovný pomer“).
2. Zamestnávateľ pri podpise tejto Dohody odovzdá Zamestnancovi všetky výstupné dokumenty v súlade

s príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce.
3. Zamestnávateľ zaplatí Zamestnancovi vyrovnanie vo výške............ eur (slovom:....................... eur).

Vyššie uvedená suma pozostáva z náhrady čistej mzdy vo výške......... eur, úrokov z omeškania vo výš-
ke........ eur a nákladov Zamestnanca v súvislosti so súdnym a mimosúdnym riešením súdneho sporu
vo výške......... eur.

4. Zamestnávateľ zaplatí Zamestnancovi vyššie uvedené vyrovnanie na účet Zamestnanca uvedený v zá-
hlaví tejto Dohody v lehote do 3 dní od podpisu tejto Dohody.

5. Zaplatením vyššie uvedeného vyrovnania budú urovnané všetky nároky Zamestnanca voči Zamestná-
vateľovi v súvislosti s neplatným skončením Pracovného pomeru a v súvislosti so Súdnym sporom
a v súvislosti s Pracovným pomerom ako takým.

6. Zamestnanec spolu s podpisom Dohody podpíše späťvzatie návrhu, ktorým zoberie žalobu v celom roz-
sahu späť. Súhlas so späťvzatím návrhu Zamestnávateľ potvrdí na späťvzatí návrhu svojím podpisom.
Späťvzatie bude vyhotovené v troch rovnopisoch, (1x pre súd a po jednom rovnopise pre každého
z účastníkov Súdneho konania).

7. Späťvzatie žaloby doručí na príslušný súd Zamestnávateľ osobným podaním, a to najneskôr dňa..........
.............. Kópiu podania s pečiatkou podateľne príslušného súdu Zamestnávateľ najneskôr v ten istý
deň doručí na e-mail Zamestnanca:....................@..............sk.

Uvítali by ste konkrétnu tému zo mzdovej oblasti?
Pošlite svoj tip na hornikova@pp.sk.
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II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že urovnaním sporných nárokov podľa Článku I sú medzi nimi upravené

všetky vzájomné práva týkajúce sa skončenia Pracovného pomeru Zamestnanca u Zamestnávateľa,
ako aj Súdneho sporu, ako aj v súvislosti s Pracovným pomerom ako takým.

2. Táto Dohoda o sporných nárokoch nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi stranami
Dohody.

3. Táto Dohoda o sporných nárokoch sa vyhotovuje v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotove-
nie prijme Zamestnanec a jedno Zamestnávateľ.

4. Zamestnávateľ a Zamestnanec vyhlasujú, že si túto Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že obsah tejto Dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V .............. dňa.................

Za Zamestnávateľa:

––––––––––––––––––––––
Obchodné meno/názov

meno, priezvisko, funkcia

Zamestnanec:

––––––––––––––––––––––––––
meno, priezvisko zamestnanca

Otestujte sa:

1. Účastníci si môžu upraviť svoje sporné nároky dohodou o sporných nárokoch,
ktorá:

a) musí byť písomná, inak je neplatná,

b) musí byť písomná, avšak Zákonník práce s absenciou písomnej formy nespája neplat-
nosť dohody,

c) nemusí byť písomná, stačí aj ústna dohoda.

2. Podľa § 33 ods. 4 Zákonníka práce možno nárok uspokojiť aj zložením do:

a) bezpečnostnej schránky v banke,

b) do úschovy na pošte,

c) úradnej úschovy.

3. Ak nie je lehota uspokojenia nároku ustanovená právnym predpisom alebo ak nie je
určená v rozhodnutí alebo dohodnutá, musí sa nárok uspokojiť do:

a) 3 dní odo dňa, keď o uspokojenie oprávnený účastník požiadal,

b) 7 dní odo dňa, keď o uspokojenie oprávnený účastník požiadal,

c) 15 dní odo dňa, keď o uspokojenie oprávnený účastník požiadal.

Správneodpovede:1a);2c);3b)

Uvítali by ste konkrétnu tému z daňovej oblasti?
Pošlite svoj tip na hornikova@pp.sk.



Právna ochrana zamestnávateľa
voči zamestnancovi v prípade počítačového

programu ako zamestnaneckého diela
K napísaniu tohto článku viedla autorku stále aktuálna problematika za-
mestnaneckého diela. Predmetom autorského práva je dielo z oblasti li-
teratúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej du-

ševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah,
kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.
V siedmej hlave Autorského zákona, v tzv. Osobitných ustanoveniach o niekto-
rých dielach nachádzame i samostatné ustanovenia o počítačovom programe.
Tento je chránený podľa uvedeného zákona v prípade, že je výsledkom tvorivej
duševnej činnosti autora. V zmysle zákonnej definície ide o súbor príkazov a inš-
trukcií vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo alebo nepriamo v počítači
alebo v podobnom technickom zariadení. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané
alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Súčasťou počítačové-
ho programu je aj podkladový materiál použitý na jeho vytvorenie. Myšlienky
a princípy, na ktorých je založený prvok počítačového programu, vrátane tých, kto-
ré sú podkladom jeho rozhrania, nie sú zákonom chránené.
Počítačový program je možné vytvoriť v rámci plnenia pracovných povinností za-
mestnanca v pracovnom pomere. V praxi môže nastať situácia, keď zamestnáva-
teľ prostredníctvom vedúcich zamestnancov nariadi zamestnancovi v oblasti infor-
mačných technológií vykonanie pracovnej úlohy, vytvorenie určitého počítačové-
ho programu na základe osobitnej zmluvy o dielo. Zamestnanec však po vytvorení
takéhoto diela odmietne vydať príslušnú dokumentáciu k vytvorenému počítačové-
mu programu zamestnávateľovi, prípadne zaškoliť zodpovedných zamestnancov
na jeho použitie alebo za uvedenú činnosť žiada finančnú odmenu nad rámec
dohodnutej mzdy.

V zmysle § 90 Autorského zákona sa za
zamestnanecké dielo považuje dielo vy-
tvorené autorom na splnenie povinnos-
tí vyplývajúcich mu z pracovnoprávneho
vzťahu alebo z obdobného pracovného
vzťahu. Počítačový program je spomína-
ným zamestnaneckým dielom, ak bol vytvo-
rený na objednávku, t. j. na základe zmluvy
o dielo. Za objednávateľa sa v takomto prípa-
de považuje zamestnávateľ.

Zákon ďalej ustanovuje, že zamestnanec-
kým dielom je aj dielo vytvorené autorom,
ktorý je členom riadiacich, kontrolných alebo

dozorných orgánov právnickej osoby alebo
štatutárnym orgánom právnickej osoby, ale-
bo členom štatutárneho orgánu právnickej
osoby, na splnenie povinností vyplývajúcich
mu z členstva v orgáne tejto právnickej oso-
by, ktorá sa v tomto prípade považuje za za-
mestnávateľa. A zároveň aj dielo vytvore-
né autorom, ktorý je zamestnancom dočas-
ne prideleným k zamestnávateľovi na výkon
práce.

Takýto zamestnávateľ sa považuje za za-
mestnávateľa dočasne prideleného zamest-
nanca.118
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Zo zákonnej úpravy vyplýva, že majetkové
práva autora k zamestnaneckému dielu
vykonáva vo svojom mene a na svoj
účet zamestnávateľ, a to v prípade, že sa
zamestnávateľ so zamestnancom nedo-
hodli inak.

Existenciu takejto inej dohody by musel
preukázať zamestnanec. Pri výkone majet-
kových práv autora k zamestnaneckému
dielu zamestnávateľom nesmie autor udeliť
tretej osobe súhlas na použitie tohto diela
a autor je povinný sám sa zdržať výkonu
majetkových práv k tomuto dielu. Zamest-
návateľ môže právo výkonu majetkových
práv autora i postúpiť tretej osobe, ak sa
nedohodne so zamestnancom inak.

V prípade výkonu majetkových práv autora
k zamestnaneckému dielu zo strany zamest-
návateľa platí, že autor (zamestnanec) udelil
súhlas aj na:
– zverejnenie diela,
– označenie diela menom, obchodným me-

nom alebo názvom zamestnávateľa,
– dokončenie diela, zmenu diela alebo

iný zásah do diela.

Smrťou alebo zánikom zamestnávateľa
oprávneného vykonávať majetkové prá-
va autora k zamestnaneckému dielu bez
právneho nástupcu právo výkonu ma-
jetkových práv zamestnávateľa zaniká
a majetkové práva k zamestnaneckému
dielu vykonáva autor.

Pracovnoprávne vzťahy � Právna ochrana zamestnávateľa voči zamestnancovi v prípade
počítačového programu ako zamestnaneckého diela
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Osobnostné práva autora však týmto nie sú dotknuté
Medzi osobnostné práva patrí právo na
autorstvo k svojmu dielu, právo rozhodnúť
o zverejnení alebo o nezverejnení svojho
diela, byť označený ako autor a rozhodnúť
o spôsobe takéhoto označenia najmä me-
nom alebo pseudonymom, a to pri každom
použití svojho diela, ak je takýto spôsob
označenia pri danom diele a spôsobe

použitia možný a obvyklý, na nedotknuteľ-
nosť svojho diela, najmä na ochranu pred
akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo
iným nedovoleným zásahom do svojho die-
la, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakla-
daním so svojím dielom, ktoré by znižovalo
hodnotu diela alebo spôsobilo ujmu autora
na jeho cti alebo dobrej povesti.

Osobnostné práva sú neprevoditeľné a smrťou autora zanikajú
Vo vzťahu k počítačovým programom a da-
tabázam a kartografickému dielu stanovil
Autorský zákon, že tieto sa považujú za za-
mestnanecké diela, ak boli vytvorené na
objednávku, t. j. na základe zmluvy o dielo.

Zamestnávateľ sa v takomto prípade po-
važuje za objednávateľa.

Právny režim zamestnaneckého diela sa
nemení ani skončením pracovnoprávneho
vzťahu zamestnanca ako autora diela. Majet-
kové práva trvajú, ak nie je v zákone ustano-
vené inak, počas autorovho života a 70 rokov
po jeho smrti. Pri diele spoluautorov majetko-
vé práva trvajú počas života posledného
z autorov a 70 rokov po jeho smrti.

Kedy sa dá hovoriť o zamestnaneckom diele?
– Zamestnanec vytvoril dielo (počítačový

program) na splnenie svojich povinností
vyplývajúcich mu z pracovnoprávne-
ho vzťahu k zamestnávateľovi alebo

Právne predpisy v aktuálnom úplnom znení zdarma, bez registrácie a s jedno-
duchou obsluhou nájdete na www.zakonypreludi.sk.



z obdobného pracovného vzťahu – za-
mestnávateľ je oprávnený v zmysle zá-
kona vykonávať majetkové práva auto-
ra len v prípade, že so zamestnancom
uzavrel pracovný pomer a počítačový
program bol vytvorený na objednávku,
t. j. na základe zmluvy o dielo.

Obsah autorského práva je tvorený dvo-
mi zložkami: výhradnými osobnostnými
a výhradnými majetkovými, t. j. dispo-
zičnými právami.
1) Osobnostné práva autora sme uviedli

vyššie v texte.
Zamestnanecké dielo má osobitný režim
majetkových práv.
Autorský zákon nevylučuje, že medzi
zamestnancom ako autorom diela a za-
mestnávateľom možno uzavrieť doho-
du, ktorá zamestnávateľovi výkon ma-
jetkových práv k zamestnaneckému die-
lu úplne vylúči alebo obmedzí.

2) Základným majetkovým právom auto-
ra je právo použiť svoje dielo a udeliť
inej osobe na základe licenčnej zmluvy
oprávnenie k výkonu takého práva. Au-
torský zákon demonštratívne vymedzu-
je, čo tvorí obsah tohto práva, a tým je:
- právo na vyhotovenie rozmnoženi-

ny diela,
- právo na verejné rozširovanie origi-

nálu diela alebo jeho rozmnoženiny
predajom,
Právo autora udeliť súhlas na verej-
né rozširovanie originálu počíta-
čového programu alebo rozmno-
ženiny počítačového programu pre-
vodom užívacieho práva zaniká pre
územie členského štátu alebo zmluv-
ného štátu prvým oprávneným odplat-
ným prevodom originálu počítačo-
vého programu alebo rozmnoženiny

počítačového programu na území
členského štátu alebo zmluvného
štátu, a to pre originál počítačové-
ho programu alebo rozmnoženinu
počítačového programu, ktorá bola
predmetom tohto prevodu.

- právo na verejné rozširovanie origi-
nálu diela alebo jeho rozmnoženiny
nájmom alebo vypožičaním,

- právo na spracovanie,
- právo na zaradenie diela do data-

bázy,
- právo na spojenie diela s iným dielom,
- právo na verejné vystavenie diela,
- právo na verejné vykonanie diela,
- právo na verejný prenos diela.

Majetkové práva udelením súhlasu na po-
užitie diela nezanikajú; autor je povinný str-
pieť použitie diela inou osobou v rozsahu
udeleného súhlasu. Sú neprevoditeľné, ne-
možno sa ich vzdať a nemožno ich postih-
núť exekúciou; to neplatí pre pohľadávky
vzniknuté z majetkových práv. Majetkové
práva sú predmetom dedičstva. Ak spolu-
autor nemá dedičov alebo dedičia odmiet-
nu dedičstvo prijať, jeho majetkové prá-
va prechádzajú na ostatných spoluautorov.

Z iného zdroja (Kováčik J.: K niektorým otáz-
kam autorského práva a knižníc, Knižnica –
roč. 6, č. 2, 2005) možno vyvodiť, že majetko-
vé práva autorov sú:
– právo na odmenu za vytvorenie a po-

užitie diela, resp. právo na odmenu za
použitie diela,

– právo na náhradu odmeny,
– právo na slušné vyrovnanie.

Počas výkonu majetkových práv autora k za-
mestnaneckému dielu zamestnávateľom je
autor, t. j. zamestnanec povinný zdržať sa
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výkonu týchto práv k tomuto dielu. V prípa-
de zamestnaneckého diela možno hovoriť
o výhradnej licencii vyplývajúcej zo

zákona, pri ktorej však zákon pripúšťa jej mo-
difikáciu dohodou medzi autorom a zamest-
návateľom na rozdiel od licenčnej zmluvy,
ktorá je postavená na čisto zmluvnom zá-
klade.

V súlade s povahou tohto výkonu, výkon
cudzích majetkových práv, sa zakotvuje
konsolidačná zásada pri zániku alebo smrti
zamestnávateľa bez právneho nástupcu,
keď právo výkonu majetkových práv za-
mestnávateľa zaniká a majetkové práva
k zamestnaneckému dielu vykonáva autor.

Ak zamestnávateľ vykonáva majetkové prá-
va autora k zamestnaneckému dielu, platí
nevyvrátiteľná právna domnienka, že autor
udelil súhlas na zverejnenie počítačového
programu, ako aj na to, aby zamestnáva-
teľ dielo uvádzal na verejnosti pod svojím
menom.

Pri výkone majetkových práv autora k za-
mestnaneckému dielu zamestnávateľom ne-
smie autor udeliť tretej osobe súhlas na po-
užitie tohto diela a autor je povinný sám sa
zdržať výkonu majetkových práv k tomuto
dielu.

Porušenie autorského práva má za násle-
dok vznik zodpovednostných vzťahov.

Pracovnoprávne vzťahy � Právna ochrana zamestnávateľa voči zamestnancovi v prípade
počítačového programu ako zamestnaneckého diela
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Aké sú možnosti právnej ochrany zamestnávateľa voči
zamestnancovi ako autorovi zamestnaneckého diela?
Zamestnávateľ je aktívne legitimovaný na
domáhanie sa ochrany svojich práv v záko-
nom ustanovenom rozsahu.
A. V prípade porušenia pracovnej povin-

nosti zo strany zamestnanca, t. j. od-
mietnutie odovzdať potrebnú dokumen-
táciu k dielu, bez ktorej nie je možné
použitie SW pre zamestnávateľa, príp.
zaškoliť zamestnancov zamestnávate-
ľa, možno hovoriť o porušení pracov-
nej disciplíny závažným spôsobom;
vo väčšine prípadov riešené v internom
predpise zamestnávateľa, predovšetkým
v Pracovnom poriadku, pričom zá-
važné porušenie pracovnej disciplíny
je dôvodom na okamžité skončenie
pracovného pomeru [ust. § 68 ods. 1
písm. b) Zákonníka práce].
Uvedenú skutočnosť možno sub-
sumovať pod porušenie povinnosti
plniť pokyny nadriadených vydané

v súlade s právnymi predpismi, chrá-
niť majetok zamestnávateľa a neko-
nať v rozpore s oprávnenými záujma-
mi zamestnávateľa. Tieto povinnosti
patria medzi základné povinnosti za-
mestnanca v zmysle ust. § 81 Zákon-
níka práce. Zamestnávateľ je oprávne-
ný okamžite skončiť pracovný pomer iba
v lehote 1 mesiaca, keď sa o dôvode
na okamžité skončenie dozvedel, najne-
skôr však do 1 roka, keď tento dôvod
vznikol. Ak sa zamestnávateľ v priebehu
1-mesačnej lehoty dozvedel o dôvode
okamžitého skončenia pracovného po-
meru a svoje právo nevyužil, nemôže už
okamžité skončenie pracovného pome-
ru uplatniť v rámci jednoročnej lehoty.
Predpokladom platnosti okamžitého
skončenia pracovného pomeru je jeho
písomná forma a tiež doručenie druhej
strane.

Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.danovecentrum.sk a získaj-
te online prístup k všetkým daňovým a účtovným informáciám. Volajte
+421 41 70 53 222.



Písomné vyhotovenie okamžitého skon-
čenia pracovného pomeru možno doru-
čiť zamestnancovi osobne alebo poštou.
V prípade, že zamestnanec odmietne
písomnosť prevziať, považuje sa za doru-
čenú dňom odmietnutia. Zákonník práce
nevyžaduje signáciu takéhoto prejavu
vôle, podpis zamestnanca nie je pod-
mienkou platnosti okamžitého skončenia
pracovného pomeru.

B. Porušenie pracovnej disciplíny je záro-
veň jeden z výpovedných dôvodov za-
mestnávateľa uvedený v ustanovení
§ 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce,
v zmysle ktorého môže dať zamestná-
vateľ zamestnancovi výpoveď z nasle-
dujúcich dôvodov:
- uvedených v ust. § 68 ods. 1 písm. a)

a b) Zákonníka práce, t. j. vyššie uve-
dené závažné porušenie pracovnej
disciplíny a

- rovnako z dôvodu menej závažné-
ho porušenia pracovnej disciplíny.

Zamestnávateľ má v zmysle Zákonníka
práce možnosť rozhodnúť sa, v prípade,
že zamestnanec poruší pracovnú dis-
ciplínu závažným spôsobom, či zamest-
nanca ešte ponechá v pracovnom po-
mere počas výpovednej doby a dá mu
výpoveď alebo či s ním okamžite skončí
pracovný pomer.
Zamestnávateľ môže podrobnosti sú-
visiace s porušením pracovnej dis-
ciplíny upraviť vo svojom pracovnom
poriadku.
Zavinené porušenie pracovnej dis-
ciplíny musí byť zo strany zamestná-
vateľa preukázané, a to spoľahlivo,
nielen ústnym tvrdením.

C. Škodu, ktorá vznikne po skončení pra-
covného pomeru, si možno voči zamest-
nancovi uplatniť v zmysle Občianskeho

zákonníka aj súdnou cestou, t. j. podať
žalobu na náhradu škody v zmysle
§ 420 Občianskeho zákonníka. Na-
hrádza sa skutočná škoda a v takom prí-
pade, ak sa podarí preukázať úmyselné
konanie zamestnanca, možno požado-
vať skutočnú škodu v plnej výške
a zároveň aj ušlý zisk, ak by neuhrade-
nie skutočnej škody odporovalo dobrým
mravom.
Výška náhrady škody je vo väčšine prí-
padov vyjadrená cenou počítačového
programu, za ktorú sa v čase spôsobe-
nia škody predával.
Škodu, ktorá vznikne zamestnávateľo-
vi po skončení pracovného pomeru, si
môže zamestnávateľ uplatniť voči za-
mestnancovi v súlade s ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.
Tento zodpovednostný vzťah a s ním
spojený prostriedok právnej ochrany (ná-
hradu škody) treba posudzovať samo-
statne.
Oproti zodpovednostnému vzťahu z po-
rušenia autorského práva podľa § 44
ods. 2 Autorského zákona je podstatný
rozdiel v tom, že zodpovednosť za poru-
šenie autorského práva je založená na
objektívnom princípe (ako predpoklad
vzniku zodpovednosti sa nevyžaduje
zavinenie), zatiaľ čo všeobecná zodpo-
vednosť za škodu podľa ust. § 420 až
§ 420a Občianskeho zákonníka je kon-
štruovaná na princípe prezumovaného
zavinenia, t. j. na subjektívnom princípe
(§ 420 ods. 3), avšak s možnosťou vyvi-
nenia (exkulpácie).
Úmysel spôsobiť škodu, alebo aspoň ne-
dbanlivosť, musíbyť, s výnimkou nevedo-
mej nedbanlivosti, vždy preukázaný.

D. Rovnako prichádza do úvahy poda-
nie návrhu na vydanie predbežného
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opatrenia v zmysle ust. § 102 Ob-
čianskeho súdneho poriadku, ktorým
by súd prikázal zamestnancovi zdržať
sa výkonu práv k dielu do právoplatné-
ho skončenia konania o vydanie doku-
mentácie.

E. V prípade podozrenia, že uvedeným ko-
naním zamestnanca bola naplnená skut-
ková podstata trestného činu, je možné

zo strany zamestnávateľa podať trestné
oznámenie.
V danom prípade prichádza do úvahy
podanie Oznámenia o skutočnostiach
nasvedčujúcich tomu, že bol spácha-
ný trestný čin „Porušovania autor-
ského práva“ v zmysle ust. § 283 zá-
kona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon)
v znení neskorších predpisov.

Pracovnoprávne vzťahy � Právna ochrana zamestnávateľa voči zamestnancovi v prípade
počítačového programu ako zamestnaneckého diela
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PA čo odmena zamestnanca za vytvorenie diela?
Na odmenu by mohol mať autor diela nárok
v prípade, že by došlo k uzavretiu licenčnej
zmluvy, ktorou by autor udelil nadobúdate-
ľovi súhlas na použitie diela. Licenčná zmlu-
va musí obsahovať okrem iného aj odmenu
alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s na-
dobúdateľom nedohodol na bezodplatnom
poskytnutí licencie. Licenčná zmluva nepri-
chádza v danom prípade do úvahy, pretože
autorovi patria len osobnostné práva a všet-
ky majetkové práva vykonáva zamestnáva-
teľ, a teda nie je potrebné mu udeľovať sú-
hlas na použitie diela ako majetkové právo,
keď ho môže vykonávať v zmysle ustanove-
nia § 90 Autorského zákona. Pokiaľ za-
mestnanec vytvorí počítačový program
ako autorské dielo, má voči zamestnáva-
teľovi nárok na zvláštnu odmenu, ak to

bolo medzi zamestnancom a zamestná-
vateľom dojednané v zmluve o dielo.

Rôznym negatívnym situáciám týkajúcim sa
tvorby zamestnaneckého diela zamestnan-
com ako autorom diela je možné predchá-
dzať zakotvením znenia § 90 Autorského
zákona priamo v pracovných zmluvách
zamestnancov so zapracovaním možnosti
uplatnenia sankcií zo strany zamestnávate-
ľa v prípade porušenia povinností vyplývajú-
cich zamestnancovi z ustanovení upravujú-
cich zamestnanecké dielo v Autorskom zá-
kone, ako i v spomínanej zmluve o dielo.
Uvedené ustanovenie možno zakotviť aj
v Pracovnom poriadku zamestnávateľa
ako internom predpise záväznom pre všet-
kých zamestnancov.

JUDr. Slavomíra Gejdošová

Školenie organizované vydavateľstvom
Poradca podnikateľa

Projektový manažment pre marketing a branding (praktický 2-dňový workshop)
Peter Minárik

9. – 10. 11. 2017 Bratislava

Zoznam všetkých školení nájdete na www.profivzdelavanie.sk.
Viac informácií a objednávanie na tel. čísle: +421 41 70 53 888, e-mail: profivzdelavanie@pp.sk.

Nájdete nás aj na facebooku na adrese www.facebook.com/VzdelavacieCentrum.

Úplné znenia daňových predpisov nájdete v časopise ÚZ – úplné znenia.
Pre viac informácií a objednávanie kliknite na www.zakon.sk alebo volajte
+421 41 70 53 222.
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Otestujte sa:

1. Kto vykonáva majetkové práva k zamestnaneckému dielu po smrti alebo zániku za-
mestnávateľa bez právneho nástupcu oprávneného vykonávať majetkové práva au-
tora k zamestnaneckému dielu?

a) majetkové práva k zamestnaneckému dielu vykonáva autor, pričom výkon majetko-
vých práv zamestnávateľa zaniká

b) majetkové práva k zamestnaneckému dielu vykonáva organizácia kolektívnej správy

c) majetkové práva k zamestnaneckému dielu zanikajú

Smrťou alebo zánikom zamestnávateľa oprávneného vykonávať majetkové práva
autora k zamestnaneckému dielu bez právneho nástupcu právo výkonu majetko-
vých práv zamestnávateľa zaniká a majetkové práva k zamestnaneckému dielu vy-
konáva autor.

2. Je oprávnený autor udeliť tretej osobe súhlas na použitie zamestnaneckého diela
pri výkone majetkových práv autora k tomuto dielu zamestnávateľom?

a) autor je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie tohto diela

b) autor je oprávnený zdržať sa výkonu majetkových práv k tomuto dielu a je oprávnený
udeliť tretej osobe súhlas na použitie tohto diela

c) autor nesmie udeliť tretej osobe súhlas na použitie tohto diela a je povinný sám sa
zdržať výkonu majetkových práv k tomuto dielu

3. Ako sa zmení právny režim zamestnaneckého diela skončením pracovnoprávneho
vzťahu zamestnanca ako autora diela?

a) nezmení sa, majetkové práva trvajú, ak nie je v zákone ustanovené inak, počas auto-
rovho života a 50 rokov po jeho smrti

b) nezmení sa, majetkové práva trvajú, ak nie je v zákone ustanovené inak, počas auto-
rovho života a 70 rokov po jeho smrti

c) zmení sa, majetkové práva zaniknú

3 body
Gratulujeme! Plný zásah – teší nás, ako ste sa s príspevkom popasovali a zvládli ho na výbornú.
Je pravdepodobné, že tento test nie je vaším posledným s plným skóre. Skúste i ďalšie – a opäť
sa blysnite! Držíme palce!

1 – 2 body
Zlatá stredná cesta? Sme si istí, že je vo vás viac. Na plný počet bodov stačí neveľa – zamerať sa
v téme (príspevku) na najdôležitejšie pasáže a triumf je váš. Neváhajte a „roztočte“ to nanovo!

0 bodov
Nepozornosť? Príliš náročná téma? Skúste si text prejsť ešte raz, nevynechajte dôležité pasáže
a je viac ako isté, že bodov na vašom konte bude oveľa viac. Prajeme vám úspech!

Správneodpovede:1a),2c),3b)

Mobilná aplikácia Zákony pre ľudí umožňuje prístup k všetkým právnym pred-
pisom Zbierky zákonov SR od roku 1945 v účinnom konsolidovanom znení.
Stiahnite si ZADARMO na Google Play.



Postavenie prednostu
v úrade miestnej územnej samosprávy

Postavenie prednostu obecného úradu je definované v § 17 zákona
o obecnom zradení č. 369/1990 Zb. rámcovo, no jeho pracovné zamera-
nie je veľmi široké a podrobne býva uvedené v organizačnom a pracov-
nom poriadku obce. Personálne obsadenie tejto pozície je na rozhodnutí

starostu, ktorý prednostu vymenúva a odvoláva.

Potreba zriadiť funkciu prednostu je ovplyv-
nená najmä počtom obyvateľov obce a v sú-
vislosti s tým aj počtom zamestnancov obec-
ného úradu. V prípade, že si organizácia
práce na obecnom úrade vyžaduje zriadiť
funkciu prednostu, je táto pracovná pozícia
ustanovená v štatúte obce.

Zákon o obecnom zriadení nedefinuje požia-
davky na vzdelanie prednostu, hoci vedúci
zamestnanci, ktorých riadi, majú spravidla
vysokoškolské vzdelanie a z tohto dôvodu by
táto podmienka bola v zákone o obecnom
zriadení oprávnená. Na obsadenie pozície
prednostu zákon o výkone práce vo verejnom
záujme č. 552/2003 Z. z. neurčuje požiadav-
ku výberového konania. Daný postup môže
byť upravený v pracovnom poriadku obecné-
ho úradu, aj keď vo väčšine prípadov je to len
formálny akt vzhľadom na absolútnu kompe-
tenciu starostu pri jeho vymenovaní.

V Slovenskej republike je 2 890 miestnych
územných samospráv (obcí a miest), pri-
čom prednosta organizuje prácu v menej
ako v 10 % z nich. V dobrovoľnej organi-
zácii, ktorá združuje prednostov miestnych
územných samospráv (Asociácia prednos-
tov miestnej územnej samosprávy v Slo-
venskej republike), je aktuálne združených
124 prednostov, pričom ich predpokladaný
aktuálny počet je vyšší. Vychádza sa pritom
z predpokladu, že pozícia prednostu je zria-
dená minimálne v 140 mestách Slovenskej
republiky a tiež v obciach s vyšším počtom

obyvateľov, kde si to vyžaduje organizácia
práce úradu. Opodstatnená potreba zriadiť
v obci túto pracovnú pozíciu je najmä v ob-
ciach s počtom obyvateľov nad 3 000, kto-
rých je v Slovenskej republike viac ako 50.

Asociácia prednostov miestnej územnej sa-
mosprávy v Slovenskej republike (APUMS),
vychádzajúc z praktických skúseností jej čle-
nov, navrhuje zaradiť aj do zákona o obec-
nom zriadení č. 369/1990 Zb. požiadavku
zriadiť túto pracovnú pozíciu vo všetkých
miestnych územných samosprávnych úra-
doch, ktorých obce majú viac ako 3 000 oby-
vateľov. Aj z uvedeného dôvodu si ochrana
jeho postavenia zaslúži väčšiu oporu v zá-
kone.

Prednosta je spojovacím článkom medzi sta-
rostom a vedúcimi zamestnancami obecné-
ho úradu. Je koordinátor pracovných postu-
pov a hlavný predstaviteľ kvality práce obec-
ného úradu. O jeho rozhodnutia sa opierajú
vedúci odborov, riaditelia organizácií a tiež
volenízástupcovia obce. Prednosta je zodpo-
vedný za tvorbu všeobecne záväzných naria-
dení obce, čo vyžaduje znalosť príslušných
zákonných noriem, ktoré aplikuje na konkrét-
ne pomery obce v spolupráci s odbornými út-
varmi úradu a s inými inštitúciami.

Z uvedeného vyplýva, že prednosta rieši zá-
konné postupy v mnohých oblastiach živo-
ta obce. Hlavným ukazovateľom kvalitnej
práce prednostu obecného úradu je preto 125
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spokojnosť občanov s odborne a profesio-
nálne vykonanými požadovanými službami,
ale aj správne a aktuálne všeobecne záväz-
né nariadenia a vykonávacie smernice pre
orgány obce.

Napriek nárokom, ktoré sú kladené na od-
bornú znalosť prednostu obecného úradu,
je jeho pracovná pozícia postavená na

subjektívnom posudzovaní jeho práce sta-
rostom. Funkcia prednostu obecného (mest-
ského) úradu je príkladom menovaného ve-
dúceho zamestnanca v podmienkach miest-
nej samosprávy a hoci jeho pracovný pomer
môže byť uzavretý na dobu neurčitú, môže
byť odvolaný z funkcie svojvoľne bez ob-
jektívnych príčin a hodnotenia kvality vykoná-
vanej práce.

126

Príklad:

Starosta obce sa rozhodol odvolať prednostu obecného úradu. Reálny dôvod odvolania bol, že ho upozorňo-
val na netransparentné a nezákonné postupy pri hospodárení s majetkom obce, resp. odmietol ich vykonať.
V inom prípade upozorňoval na diskriminačné postupy v personálnej práci a pri odmeňovaní a podobných po-
stupov je možné uviesť oveľa viac.

V prípade, že sa chce odvolaný prednosta brániť voči neodôvodnenému odvolaniu, má jedinú možnosť, a to
postúpiť danú vec na súdne konanie. Zákonná ochrana pred odvolaním z funkcie prednostu je veľmi obme-
dzená. V prípade bezdôvodného, diskriminačného odvolania z funkcie prednostu je možné domáhať sa ná-
pravy súdnou cestou. Keďže je však menovanie a odvolanie prednostu definované v zákone o obecnom zria-
dení tak jednoznačne v závislosti od rozhodnutia starostu, je väčší predpoklad, že súdne rozhodnutia v ta-
kýchto žalobách bývajú prevažne v neprospech žalujúceho.

Z hľadiska porovnania zamestnancov štátnej správy a samosprávy dáva zákon o štátnej službe v jeho posled-
ných novelizáciách vyššiu stabilitu v zamestnaní, a to aj vedúcim zamestnancom. Politický vplyv na odvoláva-
nie zamestnancov sa posunul len na tie najvyššie pracovné pozície, pričom v miestnej samospráve by tento
vplyv mal byť ovplyvnený len vo volených funkciách, a to rozhodovaním občanov.

�

V pôvodnej úprave zákona o obecnom
zriadení z roku 1990 bol prednosta úradu
vymenovaný do funkcie na dobu neurčitú
obecným zastupiteľstvom, a to na návrh
starostu.

Od roku 2002 sa dané ustanovenie zmenilo
a už 15 rokov je táto pracovná pozícia posta-
vená na rozhodnutí štatutára obce. V praxi
sa stretávame v tejto súvislosti s rôznymi prí-
behmi a postupmi pri odolávaní prednostov.
Často sú to postupy, ktoré hraničia s dobrými
mravmi a v tejto pozícii nemá zamestnanec
ani ochranu vyplývajúcu zo Zákonníka práce

či zákona o výkone práce vo verejnom záuj-
me č. 552/2003 Z. z. Pre možné zmiernenie
tvrdosti zákona v prípade neopodstatnené-
ho odvolania prednostu starostom by bolo
správne, aby zo zákona o obecnom zriade-
ní vyplývali presne stanovené dôvody na
jeho odvolanie. Zákon by tak zrovnoprávnil
prednostu úradu a ostatných vedúcich za-
mestnancov, resp. zamestnancov postave-
ných na úroveň vedúcich (napríklad hlavný
kontrolór).

V niektorých obciach, prípadne menších mes-
tách, kde nie je funkcia prednostu zriadená,

EPI monitoring (monitoring.epi.sk) – unikátny nástroj na preverovanie
a vyhľadávanie nových obchodných partnerov, ale aj na spoľahlivé sledova-
nie informácií o subjektoch, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii.



môže vykonávať činnosti zhodné s pracov-
ným zameraním prednostu zástupca starostu
z radov poslancov. Vyplýva to zo skutočnosti,

že ak funkcia prednostu nie je v obci zria-
dená, obecný úrad riadi a organizuje sta-
rosta, prípadne jeho zástupca.

Verejná správa � Postavenie prednostu v úrade miestnej územnej samosprávy
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Príklad z praxe

V meste Kremnica nie je zriadená funkcia prednostu, ale zástupkyňa primátora v spolupráci s primátorom or-
ganizuje a riadi mestský úrad.

V tejto podobe je to personálne stabilnejšia pozícia s väčšou právomocou. V prípade, že obecný úrad riadi a or-
ganizuje jeho prácu zástupca starostu, je jeho zodpovednosť hodnotená nielen starostom, ale aj občanmi obce
výkonom volebného práva. Rozdelenie pracovných činností pri riadení obecného úradu medzi týchto dvoch vo-
lených zástupcov obce môže byť prínosom tak pre starostu obce, ktorý sa môže venovať koncepčným úlohám
rozvoja obce, ako aj pre obecné zastupiteľstvo, ktoré má priamo vo vedení úradu svojho zástupcu.

Vo väčších mestách býva zriadená aj funkcia prednostu, aj zástupcu primátora z radov poslancov. V danom
prípade je možné činnosti a kompetencie pri riadení a organizovaní úradu rozdeliť medzi daných funkcionárov
mesta.

Prednosta obecného úradu je pozícia v obecnom úrade a v obci, v ktorej je zriadená, veľmi dôležitá. V prípade,
že je to persóna so znalosťami miestnej samosprávy, zákonných postupov a tiež miestnych pomerov, môže
byť veľkým prínosom nielen pre riadenie a organizáciu obecného úradu, ale aj pre občanov obce. Pozícia
prednostu je však z personálneho hľadiska veľmi zraniteľný post a z tohto dôvodu je na zváženie každého
vzdelaného a znalého odborníka prijať takúto pracovnú ponuku. Môže sa pritom veľmi rýchlo stať, že buď zme-
nou po voľbách, alebo aj svojvoľným, diskriminačným rozhodnutím starostu príde bezdôvodne o miesto. Pri
ponuke uvedeného pracovného miesta je preto potrebné zvážiť všetky pozitívne, ale aj negatívne možné dô-
sledky takej ponuky.

�

Katarína Podstránska

Školenia organizované vydavateľstvom
Poradca podnikateľa

Mzdy pre pokročilých (2-dňové školenie)

Júlia Pšenková

22. – 23. 11. 2017 Bratislava

Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia

Júlia Pšenková

24. 11. 2017 Bratislava

Zoznam všetkých školení nájdete na www.profivzdelavanie.sk.
Viac informácií a objednávanie na tel. čísle: +421 41 70 53 888, e-mail: profivzdelavanie@pp.sk.

Nájdete nás aj na facebooku na adrese www.facebook.com/VzdelavacieCentrum.

Rýchle a prehľadné informácie o finančnej situácii a platobnej disciplíne
obchodných spoločností a iných subjektov nájdete na monitoring.epi.sk.



Sociálne dávky
Z veľkého množstva sociálnych dávok sa v tomto článku zameriame
a bližšie si popíšeme dávky v hmotnej núdzi – kto má na ne nárok, o aké
rôzne dávky môže žiadať, aká je ich výška. Na záver si uvedieme prí-
klad, kde porovnáme z finančného hľadiska dve situácie rodín s deťmi –

rodičia sú dlhodobo nezamestnaní, sú v hmotnej núdzi – aký by bol finančný stav
rodiny, ak by sa zamestnali. Na začiatok však trochu všeobecne o systéme
sociálneho zabezpečenia na Slovensku.

Systém sociálneho zabezpečenia na Slo-
vensku sa člení na viacero podsystémov:
– sociálne poistenie (Sociálna poisťovňa)
– zdravotné poistenie (zdravotné poisťovne)
– štátna sociálna podpora (úrady práce,

sociálnych vecí a rodiny)
– sociálna pomoc (úrady práce, sociál-

nych vecí a rodiny, Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, obce, sub-
jekty 3. sektora)

Prvé dva podsystémy sú financované z po-
istného (zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov a zá-
kon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
v znení neskorších predpisov) a ďalšie dva
podsystémy sa financujú zo štátneho roz-
počtu, zdrojov EÚ, zdrojov obcía 3. sektora.

Systém sociálneho zabezpečenia by mal člo-
veku pomôcť, či už finančnými príspevkami,
poskytnutím starostlivosti, služieb, pomôcok,
prekonať, zvládnuť životnú sociálnu udalosť,
v ktorej sa ocitol.

Medzi životné sociálne udalosti, či už ide
o prirodzené, neprirodzené, biologické či
sociálne, zaraďujeme:
– chorobu, úraz, invaliditu
– nezamestnanosť (strata zamestnania)
– chudobu (strata bývania, problém pri za-

dovážení stravy, ošatenia atď.)
– starobu
– rodičovstvo (založenie rodiny – tehoten-

stvo, materstvo, výchova detí atď.)

Celý systém sociálneho zabezpečenia je,
žiaľ, veľmi roztrieštený, existuje nespočet-
ne veľa rôznych dávok, v ktorých sa človek
ťažko orientuje, niektoré dávky sa svojím
účelom aj prekrývajú. Už len tým, že systém
sociálneho zabezpečenia je právne uprave-
ný vo viacerých zákonoch, spadá pod rôzne
inštitúcie, je veľmi neprehľadný, nehovoriac
o komplikovanosti posudzovania nároku na
dávky.

Na jednej strane – prvé dva podsystémy
poskytujú zásluhové, nárokové dávky, av-
šak aktuálne odvodové zaťaženie je priveľ-
ké a ďalšie dva podsystémy poskytujú nízke
roztrieštené štátne sociálne dávky.

Spoločnosťou kolujú o dlhodobo nezamest-
naných rôzne názory. Na jednej strane dl-
hodobo nezamestnaní tvrdia, že si nevedia
nájsť prácu, že zo sociálnych dávok sa nedá
vyžiť, ale zároveň aj to, že za minimálnu
mzdu sa im neoplatí chodiť do práce. Tak po-
tom to asi až také zlé s tými dávkami nako-
niec nebude. Samozrejme ide hlavne len
o situácie, kedy sú obaja manželia neza-
mestnaní a majú aj viacero detí. V prípade,
ak stratí zamestnanie len jeden z manželov,
často nevzniká žiaden nárok na sociálnu
dávku. Preto asi existujú dve skupiny – tí,
ktorí ovládajú mechanizmus sociálnych dá-
vok a v skutočnosti ani nemajú záujem zís-
kať zamestnanie, a tí, ktorí dočasne ostanú
odkázaní na sociálne dávky, avšak často im
na ne nevznikne nárok, preto pociťujú krivdu128
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od nastavenia celého systému sociálneho
zabezpečenia.

Štatistické údaje na jednej strane vykazujú
vysoký počet nezamestnaných a na druhej
strane vykazujú aj nedostatok pracovnej si-
ly na trhu práce.

Najväčším problémom sa tak javí samotná
kvalifikácia, odbornosť uchádzačov o za-
mestnanie. A tak sa ďalej vyplácajú sociál-
ne dávky a každoročne sa zvyšuje mini-
málna mzda, aby sa už aj nekvalifikovaní
uchádzači o zamestnanie začali usilovať
nájsť si prácu, pretože sa im to „oplatí“.

Občan a rodina � Sociálne dávky
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Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
Základom tohto zákona je posúdenie sta-
vu, či je alebo nie je človek v hmotnej núdzi.
Pri posudzovaní stavu v hmotnej núdzi sa
zohľadňujú príjmy a majetky nielen samot-
ného človeka – žiadateľa, ale všetkých
členov domácnosti.

Pri posudzovaní stavu hmotnej núdze sa
prihliada aj na možnosti zabezpečenia ale-
bo zvýšenia príjmu. Zákon špecifikuje zvlášť
každý pojem – kto sa posudzuje za člena
domácnosti, aké konkrétne príjmy a majetky

sa zohľadňujú. Pokiaľ súčty všetkých príj-
mov neprekročia zákonom stanovenú hrani-
cu, považuje sa daná životná situácia za
stav v hmotnej núdzi a človek si môže náro-
kovať na rôzne druhy sociálnych dávok.

Ide o dávky:
1) pomoci v hmotnej núdzi
2) osobitného príspevku
3) jednorazovej dávky

Poďme ale postupne a konkrétne.

Čo je hmotná núdza (§ 2, § 8)
Je to stav, keď príjem členov domácnos-
ti nedosahuje sumy životného minima
a členovia domácnosti si nevedia alebo
nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho prá-
va alebo iného práva k majetku a uplatne-
ním nárokov zabezpečiť príjem alebo
zvýšiť príjem.

Sumy životného minima sú definované
v zákone č. 601/2003 Z. z. o životnom mini-
me a opatrením Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny boli s platnosťou od 1. 7.
2017 takto zmenené:

Za životné minimum fyzickej osoby alebo
fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzu-
jú spoločne, sa považuje suma alebo úhrn
súm:

a) 199,48 € mesačne, ak ide o jednu plno-
letú fyzickú osobu,

b) 139,16 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoloč-
ne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,

c) 91,06 € mesačne, ak ide o zaopatrené
neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené
dieťa.

Človek a členovia domácnosti nie sú v hmot-
nej núdzi, aj keď príjem členov domácnos-
ti nedosahuje sumy životného minima, ak
si majetkom alebo uplatnením nárokov môžu
zabezpečiť základné životné podmienky
a riešiť si hmotnú núdzu.

Za základné životné podmienky sa pova-
žuje jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné
ošatenie a prístrešie.

Od 25. 5. 2018 nastane revolúcia v ochrane osobných údajov. Pripravte sa
už v predstihu na bezproblémové prijatie nových zmien na školení s lektorkou
JUDr. Marcelou Macovou, PhD.



Za človeka v hmotnej núdzi sa nepovažuje,
ak je človek:
a) vo výkone väzby, vo výkone trestu od-

ňatia slobody alebo je umiestnený v za-
riadení na základe rozhodnutia o zais-
tení,

b) členom komunity, rehole, spoločnosti
alebo obdobného spoločenstva založe-
ného cirkvou alebo náboženskou spoloč-
nosťou, ak podľa ich vnútorných predpi-
sov má zabezpečené základné životné
podmienky.
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Kto sa považuje za člena domácnosti (§ 3)
Spoločne posudzované fyzické osoby do-
mácnosti sú:
a) jednotlivec,
b) manžel a manželka,
c) manžel, manželka a nezaopatrené deti

žijúce s nimi v domácnosti,
d) rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi

v domácnosti,
e) rodičia a deti do 25 rokov veku, ktoré

nemajú príjem alebo majú príjem nižší
ako mesačná minimálna mzda a žijú
s rodičmi v domácnosti,

f) rodičia a deti nad 25 rokov veku žijúce
s nimi v domácnosti, ktoré sa pripravujú
na budúce povolanie dennou formou
štúdia,

g) fyzické osoby podľa písmen b) až f), ak
sa im poskytuje pomoc v krízovej životnej
situácii a bývanie v krízovom stredisku,

h) plnoleté fyzické
osoby podľa pís-
men b) až f), ak sa
im poskytuje sta-
rostlivosť v resocia-
lizačnom stredisku pobytovou formou.

Člen domácnosti na účely zákona nie je:
a) nezaopatrené dieťa zverené na zákla-

de rozhodnutia súdu do náhradnej ro-
dinnej starostlivosti alebo ústavnej sta-
rostlivosti,

b) fyzická osoba, ak je vo výkone väzby
alebo výkone trestu odňatia slobody,
alebo

c) dieťa žijúce s rodičmi v domácnosti,
ktorému vznikol nárok na výplatu dávky
v nezamestnanosti, a to aj ak mu nárok
na výplatu dávky v nezamestnanosti
v čase posudzovania nároku na pomoc
v hmotnej núdzi už netrvá, alebo ktoré-
mu sa vypláca invalidný dôchodok,

d) študent v doktorandskom študijnom
programe v dennej forme, ak študent je
dieťa žijúce s rodičmi v domácnosti.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže
v určitých prípadoch vylúčiť člena domác-
nosti, o ktorom žiadateľ o pomoc v hmotnej
núdzi preukáže, že s ním spoločne nezdie-
ľa domácnosť a spoločne sa nepodieľa na
úhrade spoločných potrieb. Za preukázanie
tejto skutočnosti nemožno však považovať
len písomné vyhlásenie žiadateľa o pomoc

v hmotnej núdzi a v prí-
pade plnoletých ne-
zaopatrených detí len
rozhodnutie súdu o ur-
čení výživného. Ide na-

príklad o situácie, kedy člen domácnosti má
stále nahlásené trvalé bydlisko v mieste
bydliska žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi,
ale fyzicky tam už nebýva.

Za relevantný doklad sa považuje akýkoľ-
vek doklad preukazujúci pobyt člena inde,
napríklad kópia nájomnej zmluvy, zmluva
o ubytovaní na internáte, služobnom byte
atď.

Ak príjem človeka síce nedosahuje výš-
ku ŽM ale dokáže si zabezpečiť jedno
teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie
a prístrešie – nie je v hmotnej núdzi.

Neplaťte menej, ale ani viac DPH, než je nevyhnutné. Lektori Ozimý – Tužin-
ský vás na školení Daňová optimalizácia v roku 2017 naučia, ako zvýšiť vlastné
imanie; ako zvýšiť výsledok hospodárenia a ako sa vyhnúť daňovej strate.



Aký príjem žiadateľa o hmotnú núdzu členov domácnosti sa posudzuje?
(§ 4)
Za príjem sa považujú:
– príjmy fyzických osôb, ktoré sú

predmetom dane z príjmu, a to po od-
počítaní
1) poistného na povinné zdravotné

poistenie,
2) poistného na nemocenské poistenie,

poistného na starobné poistenie, po-
istného na invalidné poistenie a po-
istného na poistenie v nezamestna-
nosti,

3) preddavku na daň alebo dane z príj-
mov fyzických osôb,

4) ďalších výdavkov vynaložených na
dosiahnutie, zabezpečenie a udrža-
nie príjmov fyzických osôb,

– príjmy oslobodené od dane z príjmov
fyzických osôb, okrem prijatých ná-
hrad škôd, náhrad nemajetkovej ujmy,
plnenia z poistenia majetku a plnenia
z poistenia zodpovednosti za škodu, ok-
rem platieb prijatých ako náhrada za
stratu zdaniteľného príjmu,

– sumy vreckového pri zahraničných pra-
covných cestách do výšky 40 % nároku
na stravné,

– náhrady niektorých výdavkov zamest-
nancov do výšky ustanovenej v zákone
o cestovných náhradách,

– ďalšie príjmy fyzických osôb dosiah-
nuté v súlade s § 460 až § 487 a § 628 až
§ 630 Občianskeho zákonníka, so záko-
nom č. 403/1990 Zb. o zmiernení násled-
kov niektorých majetkových krívd, so zá-
konom č. 92/1991 Zb. o podmienkach
prevodu majetku štátu na iné osoby, so
zákonom č. 229/1991 Zb. o úprave vlast-
níckych vzťahov k pôde a inému poľno-
hospodárskemu majetku po odpočítaní

dane z prevodu a prechodu nehnuteľ-
ností.

Z tejto kompletnej množiny zdaniteľných aj
nezdaniteľných príjmov, ktoré sa posudzu-
jú, dostali „výnimku“ a nezahŕňajú sa do
výpočtu celkových príjmov tieto:
a) 25 % z príjmu zo závislej činnosti ale-

bo obdobného príjmu v cudzine. Ak sa
členovi domácnosti poskytuje osobitný
príspevok (podľa § 16), príjmom nie je
50 % z jeho príjmu z pracovného pomeru
alebo z obdobného pracovného vzťahu
alebo z obdobného príjmu v cudzine
a 25 % z jeho ostatného príjmu zo závis-
lej činnosti alebo z obdobného príjmu
v cudzine;

b) 25 % zo starobného dôchodku bez
jeho zvýšenia na sumu minimálneho
dôchodku a z predčasného starobného
dôchodku. Dôchodcovi, ktorý získal ob-
dobie dôchodkového poistenia viac ako
25 rokov, sa táto suma zvyšuje o 1 %
priznaného starobného dôchodku bez
jeho zvýšenia na sumu minimálneho
dôchodku a predčasného starobného
dôchodku a vyplácaného starobného
dôchodku a predčasného starobného
dôchodku za každý ďalší rok dôchodko-
vého poistenia získaného po 25. roku
dôchodkového poistenia;

c) 25 % z materského, invalidného dô-
chodku bez jeho zvýšenia na sumu mi-
nimálneho dôchodku, sociálneho dô-
chodku priznaného z dôvodu invalidi-
ty, sirotského dôchodku, vdovského dô-
chodku a vdoveckého dôchodku, ak vdo-
va alebo vdovec dovŕšil dôchodkový
vek, a z vyrovnávacieho príplatku;
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Neplaťte zbytočné pokuty! Všetko o správnom procese prijímania cudzin-
cov či vysielaní zamestnancov do zahraničia na školení so skúsenou lektor-
kou Júliou Pšenkovou.



d) prídavok na dieťa a príplatok k prí-
davku na dieťa alebo dávka toho istého
druhu vyplatená v inom členskom štáte
Európskej únie, v štáte, ktorý je zmluv-
nou stranou Dohody o Európskom hos-
podárskom priestore, alebo vo Švajčiar-
skej konfederácii, a to najviac vo výške
prídavku na dieťa;

e) príspevok na starostlivosť o dieťa;
f) nevyhnutná okamžitá pomoc poskyt-

nutá obcou – v náhlej núdzi spôsobenej
živelnou pohromou, haváriou alebo
inou podobnou udalosťou;

g) dotácia na podporu humanitárnej po-
moci a dotácia poskytnutá iným or-
gánom štátnej správy, ktorá je určená
na riešenie mimoriadnej krízovej situ-
ácie;

h) príjem žiaka strednej školy a študenta
vysokej školy, ktorí študujú dennou for-
mou štúdia, získaný za 12 mesiacov, ak
tento príjem neprevyšuje 1,2-násobok
sumy životného minima pre jednu plnole-
tú fyzickú osobu;

i) príspevky poskytované podľa zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestna-
nosti;

j) 25 % z príspevku na aktivačnú čin-
nosť formou dobrovoľníckej služby;

k) finančné príspevky poskytované na
základe účasti v projektoch alebo
programoch v úhrne najviac do výšky
50 % sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu;

l) finančná podpora alebo finančný prís-
pevok z prostriedkov nadácií, občian-
skych združení, neziskových organi-

zácií a neinvestičných fondov získané
v bežnom roku najviac do výšky 12-ná-
sobku sumy životného minima pre jed-
nu plnoletú fyzickú osobu a nepeňažné
plnenia určené na podporu a posilnenie
účinkov pomoci v hmotnej núdzi získané
v bežnom roku;

m) zamestnanecká prémia a daňový bo-
nus;

n) príjem za poskytnutie údajov pre šta-
tistiku rodinných účtov, ktoré vykonáva
Štatistický úrad Slovenskej republiky;

o) odmena za produktívnu prácu žiako-
vi a hmotné zabezpečenie žiaka;

p) odmena za výkon funkcie člena a za-
pisovateľa volebnej komisie;

q) vrátený preplatok dane z príjmov a pre-
platok na preddavkoch na daň z príjmov
v sume najviac 50 eur;

r) vrátený preplatok na poistnom na ve-
rejné zdravotné poistenie v sume naj-
viac 50 eur;

s) suma zvýšenia dôchodkovej dávky
(§ 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociál-
nom poistení) za obdobie od 1. janu-
ára do dňa, ktorý predchádza výplatné-
mu termínu splátky dôchodkovej dávky
v januári;

t) materiálne zabezpečenie dobrovoľ-
níka;

u) opatrenie sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately finančného
charakteru;

v) výživné uhradené povinnou osobou vo
výške sumy náhradného výživného,
ktoré je člen domácnosti povinný vrátiť;

w) osobitný príspevok.
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Čo sa považuje za majetok? (§ 5)
Majetkom sú veci, a ak to ich povaha pri-
púšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty.
Za majetok sa nepovažuje:

a) motorové vozidlo, ktorého držiteľom ale-
bo vlastníkom je člen domácnosti a vy-
užíva sa na individuálnu prepravu, na

O zmenách v zákonoch a ich vplyve na vymáhanie pohľadávok vás na praktic-
kom školení informuje Ing. Ľubomír Havierník. Získajte náhľad na krízové riadenie
a komunikáciu, ktoré vám uľahčia vyrovnať sa s problémami v rizikovom období.



ktorú je člen domácnosti odkázaný z dô-
vodu ťažkého zdravotného postihnutia,

b) jedno motorové vozidlo v domácnosti,
ktorého hodnota podľa odborného sta-
noviska vyhotoveného znalcom alebo
dokladu o kúpe motorového vozidla

vyhotoveného osobou, ktorej predme-
tom činnosti je výroba, predaj alebo dis-
tribúcia motorových vozidiel, nie je vyš-
šia ako 35-násobok sumy životného
minima pre jednu plnoletú fyzickú oso-
bu alebo ktoré je staršie ako 10 rokov.
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Ako a kedy sa posudzuje hmotná núdza? (§ 7)
Hmotná núdza sa zisťuje posúdením:
– príjmu,
– majetku a
– možnosti uplatnenia nárokov členov do-

mácnosti.
Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvý-
šiť si príjem vlastnou prácou sa neskú-
ma, ak ide o fyzickú osobu, ktorá:
a) dosiahla vek potrebný na nárok na sta-

robný dôchodok,
b) je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti

vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako
70 %,

c) je nezaopatrené dieťa,
d) je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celo-

denne a riadne stará o dieťa do 31 týž-
dňov veku dieťaťa,

e) sa osobne, každodenne a riadne stará
o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným
postihnutím odkázanú na opatrovanie;
to platí aj na čas, v ktorom sa fyzickej
osobe poskytuje odľahčovacia služba,

f) sa zúčastňuje na resocializačných prog-
ramoch v resocializačnom stredisku po-
bytovou formou, v rámci ktorých si ne-
môže zabezpečiť príjem vlastnou prácou,

g) si zvyšuje kvalifikáciu formou denného
štúdia a nie je nezaopatrené dieťa,

h) má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa
na účely tohto zákona považuje choroba,

úraz alebo karanténne opatrenie, pre kto-
ré je fyzická osoba uznaná ošetrujúcim
lekárom za dočasne práceneschopnú na
viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní.

Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvý-
šiť si príjem predajom majetku alebo pre-
nájmom majetku sa neskúma, ak ide o:
a) nehnuteľnosť, ktorú užíva domácnosť

na primerané trvalé bývanie; na prime-
ranosť trvalého bývania sa neprihliada,
ak všetci členovia domácnosti dovŕšili
dôchodkový vek,

b) poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu,
ktorú užíva domácnosť pre svoju potrebu,

c) hnuteľnú vec, ktorá nepodlieha exekúcii
alebo na ktorú sa poskytla jednorazová
dávka, dotácia na podporu humanitárnej
pomoci alebo peňažný príspevok na kom-
penzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia,

d) majetok, ktorý v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu alebo núdzo-
vého stavu alebo mimoriadnej situácie
nemôže vlastník užívať.

Príjem sa posudzuje v kalendárnom me-
siaci, v ktorom sa podala žiadosť o po-
moc v hmotnej núdzi, a priebežne počas
celého obdobia trvania nároku na po-
moc v hmotnej núdzi a jej poskytovania.

1) Pomoc v hmotnej núdzi
Nárok na pomoc v hmotnej núdzi vzniká fy-
zickej osobe v hmotnej núdzi, ak spĺňa

podmienky nároku na dávku a jednotlivé
príspevky (§ 10 až § 14) a úhrn súm

Potrebujete doplniť vedomosti zo mzdovej alebo účtovnej oblasti? Navštívte
2-dňové školenie Mzdy pre začiatočníkov so skúsenou lektorkou Júliou
Pšenkovou.



uvedených v zákone je vyšší ako úhrn súm
príjmu.

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi vzniká naj-
skôr v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa
tento nárok uplatnil.

Pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje za ce-
lý kalendárny mesiac, a to aj v prípade, ak
podmienky nároku boli splnené len za časť
mesiaca.

Ak sa však všetci členovia domácnosti zdržia-
vajú v cudzine dlhšie ako 30 po sebe nasle-
dujúcich dní, nárok na pomoc v hmotnej nú-
dzi nevzniká.

Pomoc v hmotnej núdzi je:
a) dávka v hmotnej núdzi (§ 10),
b) ochranný príspevok (§ 11),
c) aktivačný príspevok (§ 12),
d) príspevok na nezaopatrené dieťa (§ 13),
e) príspevok na bývanie (§ 14).
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a) Dávka v hmotnej núdzi (§ 10) je určená na zabezpečenie základných životných podmienok

Suma Interval Podmienka

61,60 € mesačne ak ide o jednotlivca

117,20 € mesačne ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi

107,10 € mesačne ak ide o dvojicu bez detí

160,40 € mesačne ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi

171,20 € mesačne ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi

216,10 € mesačne ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi

b) Ochranný príspevok (§ 11) je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá
možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou

Suma Interval Podmienka

63,07 € mesačne

ak ide o člena domácnosti, ktorý dosiahol vek potrebný na nárok na starobný
dôchodok

je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac
ako 70 %

je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do
31 týždňov veku dieťaťa

sa zúčastňuje na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku po-
bytovou formou, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou

34,69 € mesačne

ak ide o člena domácnosti, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na
účely tohto zákona považuje choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre kto-
ré je fyzická osoba uznaná ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopnú na
viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní

13,50 € mesačne

ak ide o člena domácnosti, ktorý je:

1. tehotná žena od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ktorá sa zúčastňu-
je pravidelne raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špe-
cializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo; za účasť

Od januára 2018 budú platné zmeny vo viacerých daňových zákonoch. Pripra-
vili sme pre vás seminár DPH, DzP, Daňový poriadok – zmeny od 1. 1. 2018
s Ing. Soňou Ugróczy, ktorá vám uľahčí aplikovanie nových pravidiel v praxi.
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b) Ochranný príspevok (§ 11) je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá
možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou

Suma Interval Podmienka

13,50 € mesačne

na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytova-
nie zdravotnej starostlivosti v ústavnej zdravotnej starostlivosti

2. rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného
roku veku dieťaťa

c) Aktivačný príspevok (§ 12) je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odbor-
ných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce

Suma Interval Podmienka

63,07 € mesačne výkon aktivačných prác

d) Príspevok na nezaopatrené dieťa (§ 13) je určený na podporu výchovy, vzdelávania a všestranného rozvoja
dieťaťa v domácnosti, ktoré riadne plní povinnú školskú dochádzku

Suma Interval Podmienka

17,20 € mesačne dieťa musí riadne plniť povinnú školskú dochádzku

e) Príspevok na bývanie (§ 14) je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním

Suma Interval Podmienka

55,80 € mesačne ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti

89,20 € mesačne
ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu
viacerými nájomcami
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Nárok na dávky hmotnej núdzi, prípadne
zníženie priznanej sumy môže nastať pri
zmene skutočností u žiadateľa alebo člena
domácnosti, alebo porušením povinností,

ktoré má žiadateľ alebo člen domácnosti do-
držiavať voči úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny.

2) Osobitný príspevok
Osobitný príspevok patrí fyzickej osobe, kto-
rá je zamestnaná a spĺňa tieto podmienky:
– pracovný pomer alebo obdobný pracov-

ný vzťah je dohodnutý najmenej v rozsa-
hu polovice ustanoveného týždenného
pracovného času a jej dohodnutý príjem
je najmenej vo výške minimálnej mzdy
zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu
týždenného pracovného času, najviac vo
výške dvojnásobku minimálnej mzdy,

– fyzická osoba bola pred vznikom pra-
covného pomeru alebo obdobného pra-
covného vzťahu
1. dlhodobo nezamestnaným občanom

alebo
2. najmenej 12 po sebe nasledujúcich

kalendárnych mesiacov
– nevykonávala činnosť zakladajú-

cu nárok na príjem zo závislej čin-
nosti, príjem z podnikania, príjem

Neustále sa snažíme zlepšovať naše služby a produkty. Preto pre vás pripravu-
jeme nové videoškolenia o najdôležitejších zmenách v legislatíve a aktuálnych
témach. Kompletnú ponuku nájdete na stránke www.profivzdelavanie.sk.



z inej samostatnej zárobkovej čin-
nosti alebo na obdobný príjem
v cudzine,

– neplnila povinnú školskú do-
chádzku,

– nepripravovala sa na budúce po-
volanie dennou formou štúdia,

– nepoberala nemocenské, ma-
terské alebo starobný dôchodok
alebo

– nepoberala invalidný dôchodok,
výsluhový príspevok, výsluhový
dôchodok alebo invalidný výslu-
hový dôchodok, ak dovŕšila vek

potrebný na nárok na starobný
dôchodok, a

– ktorá je členom domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo
ktorej sa skončilo poskytovanie pomoci
v hmotnej núdzi v súvislosti so vznikom
pracovného pomeru alebo obdobného
pracovného vzťahu.

Osobitný príspevok za kalendárny mesiac sa
poskytuje pomerne vo výške zodpovedajú-
cej počtu kalendárnych dní v kalendárnom
mesiaci, počas ktorých je splnená podmien-
ka trvania pracovného pomeru alebo obdob-
ného pracovného vzťahu.
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Osobitný príspevok (§ 16)
Osobitný príspevok patrí FO počas trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu najviac 12
po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov:

Suma Interval Podmienka

126,14 € mesačne prvých 6 kalendárnych mesiacov

63,07 € mesačne ďalších 6 kalendárnych mesiacov

O pomoc hmotnej núdzi, ako aj o osobitný
príspevok môže človek požiadať príslušný
úrad práce, sociálnych vecía rodiny. Tlačivá
žiadosti sú k dispozícii na webovej stránke

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
(http://www.upsvar.sk/vzory-ziadosti /vzory-
ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/
hmotna-nudza-1.html? page_id= 268775 )

3) Jednorazová dávka
Požiadať o jednorazovú dávku môžu len čle-
novia domácnosti, ktorým sa poskytuje po-
moc v hmotnej núdzi. Je určená na čiastoč-
nú úhradu mimoriadnych výdavkov, napr.
na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia,
bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia

domácnosti, a to postele, stola, stoličky,
chladničky, sporáka, variča, vykurovacieho
telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bie-
lizne, bežného kuchynského riadu, mimo-
riadnych liečebných nákladov alebo škol-
ských potrieb.

Jednorazová dávka (§ 17)

Suma Interval Podmienka

max.  598,44 € ročne

Môže byť priznaná jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdav-
kov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú
FO. Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom kalen-
dárnom roku nesmie presiahnuť sumu podľa prvej vety.

Jednorazová dávka je financovaná z roz-
počtu obcí.

Formu poskytnutia jednorazovej dávky ur-
čí obec. Tlačivo – Žiadosť je k dispozícii

Praktické príklady zo súčasných noviel a zmien v zákonoch vám ponúka-
me aj v digitálnej podobe. Získajte ročný prístup k širokej ponuke videoškolení
len za 120 €. Viacej informácií na www.profivzdelavanie.sk.



na úrade príslušnej obce alebo mesta
alebo na jeho webovej stránke. A na zá-
ver si skúsime načrtnúť príklad rodiny, kde

manželia sú nezamestnaní, evidovaní na
úrade práce, sú v hmotnej núdzi a majú
5 školopovinných detí.

Občan a rodina � Sociálne dávky
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Príklad

Keďže sú evidovaní na úrade práce, poistné do zdravotnej poisťovne za nich platí štát, t. j. nemajú žiadne odvo-
dové povinnosti. Cez jednorazovú dávku si môžu preplatiť napr. mimoriadne liečebné náklady. Ak by bol jeden
z nich chorý, nemal by nárok na nemocenské (na PN-ku), keďže nie je poistený a neplatí odvody do Sociálnej
poisťovne, ale v prípade, ak by bol chorý viac ako 30 dní, má nárok mesačne na ochranný príspevok v sume
34,69 €. Taktiež, ak by bola situácia, že je žena tehotná, nemá nárok na materské zo Sociálnej poisťovne, ale po-
čas tehotenstva už od štvrtého mesiaca tehotenstva za pravidelné návštevy lekára dostane ochranný príspevok
mesačne v sume 13,50 €, a to až do jedného roku veku dieťaťa pri dodržaní podmienky, samozrejme, že sa oň ce-
lodenne stará. Odo dňa narodenia dieťaťa by dostávala štátnu sociálnu dávku – rodičovský príspevok 213,20 € (zá-
kon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku) a taktiež jednorazové dávky v súlade so zákonom č. 383/2013 Z. z.
o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí.

829,86 € ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní

151,37 €
ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého
pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní

Späť ale k nášmu príkladu. Rodičia sú zdraví a zatiaľ šieste dieťa nečakajú a sú v hmotnej núdzi.

Dávky a príspevky Suma Poznámka Interval

Dávka v hmotnej núdzi 216,10 € dvojica s viac ako 4 deťmi mesačne

Aktivačný príspevok 126,14 € 63,07 € na osobu mesačne

Príspevok na nezaopatrené dieťa 86,00 € 17,20 € na 1 dieťa (17,20 x 5) mesačne

Príspevok na bývanie 89,20 € viacčlenná domácnosť mesačne

Prídavky na deti 117,60 € 23,52 € na 1 dieťa (23,52 x 5) mesačne

Spolu 635,04 €

Jednorazová ročná dávka na mimoriadne výdavky (v praxi napr. aj v zime kúpa dreva, uhlia) 598,44 €

Prepočet na kalendárny mesiac 49,87 €

Deti sú školopovinné a keďže je rodina v hmotnej núdzi, deti sú ohrozené sociálnym vylúčením, vzniká školám
nárok na dotácie, a to na obedy a školské pomôcky takýchto detí (v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o do-
táciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR).

1. Dotácia na obed pre deti = 1 € na jeden stravovací deň (napr. 20 dní x 5 = 100 €)

2. Dotácia na školské pomôcky = 33,20 € ročne na jedno dieťa (33,20 x 5 = 166,00 €)

Spolu: 100 € na mesiac x 10 mesiacov školy = 1 000 € + 166 € = 1 166 €

rozpočítané na kalendárny mesiac (12) = 97,16 €

Odborné školenia a konferencie s kvalifikovanými lektormi takmer po ce-
lom Slovensku. Sledujte našu ponuku školení na www.profivzdelavanie.sk
a my vám garantujeme, že nič nezmeškáte.



Zároveň zriaďovateľ školy môže dostať od Ministerstva školstva SR v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení príspevok na skvalitnenie podmienok na
výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Základná charakteristika (kritériá) sociálne znevýhodňujúceho prostredia je:
– rodina, v ktorej dieťa žije, neplní základné funkcie (ekonomickú, výchovnú, socializačnú a podobne),
– chudoba a hmotná núdza rodiny dieťaťa,
– nedostatočné vzdelanie rodičov dieťaťa, respektíve zákonných zástupcov dieťaťa (ak žiadny z nich nezís-

kal ani vzdelanie poskytované základnou školou),
– nevyhovujúce bytové a hygienické podmienky, v ktorých dieťa vyrastá,
– vyučovací jazyk školy je iný ako jazyk, ktorým hovorí dieťa v domácom prostredí,
– segregované rómske komunity (napríklad marginalizované osady), v ktorých žije rodina dieťaťa,
– sociálna exklúzia komunity (napríklad osady) alebo rodiny dieťaťa v rámci majoritnej spoločnosti. Za je-

dinca pochádzajúceho zo sociálne znevýhodneného prostredia považujeme takú osobu, ktorá spĺňa as-
poň tri z vyššie uvedených kritérií.

Príspevok je na jeden rok na jedného žiaka aktuálne na rok 2017 v sume 260 €.

5 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia = 1 300 €, prepočítané na kalendárny mesiac 108,33 €

Prepočtom na kalendárne mesiace sa snažíme vypočítať celkovú sumu podpory štátu rodine v príklade, ktorá je:

Dávky a príspevky 635,04 €

Mimoriadne výdavky 49,87 €

Dotácie na školopovinné deti 97,16 €

Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia 108,33 €

Spolu 890,40 €

Keďže sú obaja rodičia doma – nezamestnaní, výdavky za poplatky za družinu nemajú, školu podporuje štát,
tam majú deti zabezpečené jedno teplé jedlo denne, ktoré sa spomína v zákone o pomoci hmotnej núdzi, ako
je vyššie spomenuté, nie sú odvodovo zaťažení, dávky a príspevky nepodliehajú zdaneniu. Ak by sa rodičia
ako dlhodobo nezamestnaní zamestnali za minimálnu mzdu, mali by odvodovú úľavu a v súlade so zákonom
o sociálnom poistení a zákonom o zdravotnom poistení takýto príjem:

Manžel Suma

Minimálna mzda – hrubá 435 €

Odvody do Sociálnej poisťovne 0 €

Odvody do zdravotnej poisťovne 0 €

Mesačný základ dane 435 €

Mesačná nezdaniteľná časť na daňovníka 316,94 €

Mesačný základ dane pred zdanením 118,06 €

Daň z príjmu 19 % 22,43 €

Daňový bonus na dieťa (21,41 € x 5) 107,05 €

Čistá mesačná mzda 519,62 €
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„Revolúcia“ v ochrane osobných údajov účinná od 25. mája 2018. Začnite sa
už teraz priebežne pripravovať na zmeny, ktorým sa budúci rok určite nevyhnete,
a to na jednej z unikátnych konferencií o Ochrane osobných údajov.
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Manželka Suma

Minimálna mzda – hrubá 435 €

Odvody do Sociálnej poisťovne 0 €

Odvody do zdravotnej poisťovne 0 €

Mesačný základ dane 435 €

Mesačná nezdaniteľná časť na daňovníka 316,94 €

Mesačný základ dane pred zdanením 118,06 €

Daň z príjmu 19 % 22,43 €

Daňový bonus na dieťa 0,00 €

Čistá mesačná mzda 412,57 €

Prídavky na deti (23,52 x 5) 117,60 €

Spolu 530,17 €

Spolu by tak rodina mala mesačný príjem 1 049,79 €. Rodičia by ešte mohli požiadať o osobitný príspevok,
ktorý sa vypláca prvých 6 mesiacov v sume 126,14 € a ďalších šesť mesiacov v sume 63,07 €, avšak treba
vziať do úvahy aj vzniknuté výdavky a fakty ako napr.:
– keďže majú odvodovú úľavu, nemajú nárok na nemocenské dávky zo Sociálnej poisťovne ani na ochran-

ný príspevok, keďže už nie sú v hmotnej núdzi. Nie sú dôchodkovo poistení (starobne, invalidne) – obdo-
bie sa im nezapočítava do odpracovaných rokov, jedine, že by si ho dobrovoľne dodatočne doplatili [§ 142
ods. 3 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení];

– deťom by museli sami platiť výdavky na školu – obedy, pomôcky. Vezmeme do úvahy rovnakú mesačnú
sumu, ktorou prispieva štát na školu deťom, ak sú rodičia v hmotnej núdzi:
– dotácie 97,16 € + príspevok 108,33 € = mesačne 205,49 €

– keďže chodia do práce na 8 hodín denne a zabezpečili by deťom pravdepodobne aj družinu, vznikli by
ďalšie mesačné náklady cca 15 € na dieťa x 5 = 75 €;

– tak isto aj mimoriadne výdavky by si museli platiť sami z platu – prepočet na mesiac vyšiel 49,87 €;
– po roku trvania pracovného pomeru odvodová úľava končí, končí vyplácanie osobitného príspevku a ich

celkový príjem sa zníži, výdavky ostanú.
�
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Najsmutnejším faktom však z tohto celého
je, keď na otázku „Čím chceš byť, keď budeš
dospelá?“ odpovie školopovinné 11-ročné

dievča „Ničím, budem nezamestnaná ako
moji rodičia“.

Bc. Katarína Danajovičová

Školenie organizované vydavateľstvom
Poradca podnikateľa

Manažment vymáhania pohľadávok a krízová komunikácia

Ing. Ľubomír Havierník

1. 2. 2018 Bratislava

Zoznam všetkých školení nájdete na www.profivzdelavanie.sk.
Viac informácií a objednávanie na tel. čísle: +421 41 70 53 888, e-mail: profivzdelavanie@pp.sk.

Nájdete nás aj na facebooku na adrese www.facebook.com/VzdelavacieCentrum.
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Otázka č. 1: Plat za prácu nadčas vedúceho zamestnanca
Patrí alebo nepatrí vedúcemu zamestnan-
covi, ktorý je v rámci organizácie posky-
tujúcej služby vo verejnom záujme (roz-
počtová organizácia mesta) na II. stupni
riadenia (I. stupeň riadenia je riaditeľ –
štatutár organizácie), náhradné voľno ale-
bo zvýšená hodinová sadzba z funkčné-
ho platu v prípade, že tento vedúci za-
mestnanec pracuje v jednozmennej pre-
vádzke (od 7.00 hod. do 15.00 hod.) a od-
pracuje viac hodín v rámci tejto zmeny?

Zamestnávateľ primárne postupuje pri
odmeňovaní zamestnancov v zmysle zá-
kona o odmeňovaní niektorých zamest-
nancov pri výkone práce vo verejnom zá-
ujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Zamestnávateľovi z dikcie ustanovenia
§ 19 ods. 3 „Vedúci zamestnanec, ktorý je
štatutárnym orgánom, má funkčný plat
určený s prihliadnutím na prácu nad-
čas.“ vyplýva, že predmetnému vedúce-
mu zamestnancovi patrí, resp. vzniká ná-
rok na príplatok za prácu nadčas vo for-
me náhradného voľna. Avšak skutočnosti
neupravené v tomto právnom predpise
(napr. organizácia práce nadčas, zákaz

práce určitým kategóriám zamestnancov
a pod.) sú upravené v sekundárnom práv-
nom predpise, a to v Zákonníku práce,
okrem iného ustanovenie § 121 ods. 2
„Zamestnávateľ môže písomne dohodnúť
s vedúcim zamestnancom v priamej ria-
diacej pôsobnosti štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu, s ve-
dúcim zamestnancom, ktorý je v priamej
riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho za-
mestnanca, a so zamestnancom, ktorý
vykonáva koncepčné, systémové, tvorivé
alebo metodické činnosti, riadi, organizu-
je alebo koordinuje zložité procesy alebo
rozsiahle súbory veľmi zložitých zaria-
dení, že vo výške mzdy bude zohľadne-
ná prípadná práca nadčas, najviac však
v úhrne 150 hodín v kalendárnom roku.

V týchto prípadoch zamestnancovi za
prácu nadčas nepatrí mzda ani mzdové
zvýhodnenie za prácu nadčas podľa od-
seku 1 a zamestnanec nemôže za túto
dobu čerpať náhradné voľno.“

Podľa Zákonníka práce práca nadčas je prá-
ca vykonávaná zamestnancom na príkaz za-
mestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad
určený týždenný pracovný čas vyplývajúci



z vopred určeného rozvrhnutia pracovného
času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu
pracovných zmien.

K práci nadčas v prípade uvedenom v otáz-
ke dochádza vtedy, ak práca vykonávaná
nad určený pracovný čas bola so zamestná-
vateľom vopred dohodnutá alebo bola vyko-
návaná na základe príkazu zamestnávateľa
a zároveň bola vykonávaná mimo rámca
rozvrhu pracovných zmien platného u za-
mestnávateľa. Bez príkazu zamestnávateľa
alebo predchádzajúcej dohody so zamest-
návateľom nemožno považovať každú prá-
cu, ktorú zamestnanec vykonáva nad urče-
ný týždenný pracovný čas mimo rámca roz-
vrhu pracovných zmien, za prácu nadčas.

Plat za prácu nadčas zamestnancov odme-
ňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov ustanovuje § 19 uve-
deného zákona. Podľa uvedeného ustano-
venia zákona patrí plat za prácu nadčas aj
každému vedúcemu zamestnancovi, okrem
vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva
funkciu štatutárneho orgánu. To znamená,
že zástupcovi štatutárneho orgánu plat za
prácu, podľa uvedeného ustanovenia záko-
na, prináleží.

V § 29 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. sú
uvedené ustanovenia Zákonníka práce, kto-
ré sa na zamestnávateľov, ktorí pri odmeňo-
vaní svojich zamestnancov postupujú podľa
uvedeného zákona, nevzťahujú. Medzi tieto
ustanovenia patrí aj § 121 Zákonníka práce.
Z uvedeného dôvodu nie je možné na za-
mestnanca, ktorý je odmeňovaný podľa zá-
kona č. 553/2003 Z. z., uplatniť uvedené
ustanovenie Zákonníka práce a poskytnúť
mu plat za prácu nadčas a ostatné náležitosti
ustanovené v tomto ustanovení Zákonníka
práce podľa tohto ustanovenia.

Riešime vaše problémy � Vy sa pýtate – my odpovedáme
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Záver

Zamestnancovi patrí plat za prácu nadčas len v prípade, ak je táto práca vykonávaná ako práca nadčas na prí-
kaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného
rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.

Plat za prácu nadčas zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. ustanovuje § 19 uvede-
ného zákona. Na týchto zamestnancov nie je možné aplikovať ustanovenie § 121 Zákonníka práce z dôvodu,
že sa na túto skupinu zamestnancov nevzťahuje.

�

Otázka č. 2: Podnikové štipendium
Akým spôsobom – podľa čoho – je možné
poskytnúť študentom vysokej školy pod-
nikové štipendium?

Z akej skupiny nákladov sa bude hradiť
poskytnuté štipendium?

Ako uplatniť v praxi a zmluvne ošetriť
ustanovenie § 5 ods. 1 písm. g) zákona
o dani z príjmov? Ako sa zúčtuje poskyt-
nutá „finančná záloha“ osobe, ktorá nie
je zamestnancom spoločnosti, ale nes-
kôr bude?

Hľadáte reklamný priestor? Vysoká obsahová relevancia, tisíce návštevní-
kov a kvalitný obsah. Kde umiestnime váš banner? Pozrite si služby na
www.pp.sk.



K bodu 1
„Podnikové štipendium“ nie je definované
v žiadnom právnom predpise. Možno ho
chápať ako príspevok študentovi na úhra-
du výdavkov spojených so štúdiom, aj keď
s poskytovateľom nemá uzatvorený pracov-
ný pomer. Štipendium sa spravidla poskytu-
je na základe písomnej zmluvy, v ktorej sa
poskytovateľ (budúci zamestnávateľ) zavä-
zuje na poskytovanie štipendia v dohodnu-
tej výške, rozsahu a pri splnení dohodnu-
tých podmienok. Študent sa zaväzuje riad-
ne plniť študijné povinnosti a po úspešnom

ukončení štúdia nastúpiť do zamestnania
k poskytovateľovi do pracovného pomeru
a odpracovať dohodnutý počet rokov.

Súčasťou zmluvy býva aj povinnosť vráte-
nia štipendia v prípade nedodržania dohod-
nutých podmienok zo straty študenta. Uve-
dená zmluva môže byť uzatvorená ako šti-
pendijná zmluva podľa § 51 Občianske-
ho zákonníka, predmetom ktorej je úprava
práv a povinností pre poskytnutie podniko-
vého štipendia.
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K bodu 2
Z pohľadu poskytovateľa podnikového šti-
pendia, poskytnuté štipendium predstavuje
náklady, na úhradu ktorých ho nezaväzuje
žiadny právny predpis. V súlade s § 19
ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov je možné náklady na podnikové
štipendium zahrnúť do daňových výdavkov
poskytovateľa len za podmienky, že:
– poskytovanie podnikového štipendia

ako iného vzdelávania v ohľadom na
§ 153 Zákonníka práce je ustanovené
v kolektívnej zmluve alebo vo vnútor-
nom predpise poskytovateľa,

– poskytovateľ u študenta tento príjem
zdaní ako súčasť mzdy podľa § 5 ods. 1

a ods. 3 písm. d) zákona o dani z príj-
mov,

– vzdelávanie študenta súvisí s čin-
nosťou poskytovateľa a budúcim pra-
covným zaradením študenta, t. j. bude
využívať dosiahnutú kvalifikáciu pri svo-
jej práci u poskytovateľa.

V takomto prípade ide o daňové výdavky
na vzdelávanie a rekvalifikáciu v súlade
s § 19 ods. 2 písm. c) bod 3 zákona o dani
z príjmov. V prípade, že vyššie uvedené
podmienky nie sú dodržané, náklady na
poskytnuté štipendium nie sú uznaným da-
ňovým výdavkom.

K bodu 3
Podnikové štipendium nie je v § 9 ods. 2
písm. j) zákona o dani z príjmov uvedené
medzi oslobodenými príjmami s ohľadom
na zdroj poskytnutia. Tento typ štipendia sa
považuje za príjem zo závislej činnosti ply-
núci v súvislosti s budúcim výkonom závis-
lej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona

o dani z príjmov. Poskytovateľ je povinný
zabezpečiť zdanenie tohto príspevku, t. j.
vybrať preddavok na daň. Skutočnosť, že
podnikové štipendium je predmetom dane
a vymeriavacím základom pre platenie po-
istného na sociálne a zdravotné poistenie,
je vhodné uviesť do štipendijnej zmluvy.

Aj tento rok sme pre vás pripravili konferenciu zameranú na dôležité zmeny v ob-
lasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2018. Získajte všetky potrebné informá-
cie na jednom mieste s odborníkmi – Tužinský, Ozimý, Macová a Masárová.



Na účely zdaňovania príjmu zo závislej čin-
nosti má študent rovnaké práva a povin-
nosti ako zamestnanec v pracovnopráv-
nom vzťahu, a to vyplývajúce zo zákona
o dani z príjmov, t. j.:
– môže podpísať Vyhlásenie na uplatne-

nie nezdaniteľnej časti základu dane na
daňovníka a daňového bonusu podľa
§ 36 ods. 6 zákona, za predpokladu, že
ho už nepodpísal súbežne pre iného
zamestnávateľa,

– má nárok na uplatnenie nezdaniteľných
častí základu dane, na daňový bonus
na vyživované dieťa za podmienok sta-
novených zákonom o dani z príjmov,

– môže požiadať platiteľa štipendia ako
zamestnávateľa o:
- vykonanie ročného zúčtovania

preddavkov na daň z príjmu zo zá-
vislej činnosti v súlade s § 38 ods. 1
zákona,

- vystavenie Potvrdenia o zdaniteľ-
ných príjmoch fyzickej osoby zo zá-
vislej činnosti podľa § 39 ods. 5 zá-
kona,

– ak mu zamestnávateľ nevykoná ročné
zúčtovanie preddavkov na daň a jeho
zdaniteľný príjem za zdaňovacie obdo-
bie presiahne 50 % sumy nezdaniteľnej
časti základu dane na daňovníka, je po-
vinný podať daňové priznanie k dani
z príjmov fyzickej osoby.

Na účely zdaňovania príjmu zo závislej čin-
nosti má platiteľ štipendia rovnaké povinnosti

voči daňovému úradu a voči študentovi ako
pri zamestnávaní zamestnancov v pracov-
noprávnom vzťahu vyplývajúce zo zákona
o dani z príjmov, t. j. je povinný:
– registrovať sa pre daň z príjmov zo zá-

vislej činnosti a oznámiť skutočnosť, že
sa stal platiteľom dane z príjmov zo zá-
vislej činnosti podľa § 49a ods. 3 záko-
na (ak tieto povinnosti neplnil z dôvodu
zamestnávania zamestnancov v pra-
covnoprávnom vzťahu),

– vyberať a platiť preddavky na daň z príj-
mu zo závislej činnosti podľa § 35 zá-
kona,

– zrazený preddavok na daň zahrnúť do
Prehľadu o zrazených a odvedených
preddavkoch na daň z príjmov zo závis-
lej činnosti za kalendárny mesiac podá-
vaného podľa § 39 ods. 9 písm. a) zá-
kona,

– viesť mzdové listy podľa § 39 ods. 1 a 2
zákona,

– vystaviť Potvrdenie o zdaniteľných príj-
moch fyzickej osoby zo závislej činnosti
podľa § 39 ods. 5 zákona,

– vykonať ročné zúčtovanie preddavkov
na daň z príjmu zo závislej činnosti po-
dľa § 38 zákona, ak študent o vykona-
nie požiada, a doručiť mu doklad o vy-
konanom ročnom zúčtovaní podľa § 39
ods. 6 zákona,

– študenta zahrnúť do Hlásenia o vyúčto-
vaní dane za zdaňovacie obdobie po-
dávaného podľa § 39 ods. 9 písm. b)
zákona.

Riešime vaše problémy � Vy sa pýtate – my odpovedáme

143

R

K bodu 4
Podnikové štipendium sa neposkytuje ako
finančná záloha, a to s povinnosťou celko-
vého vyúčtovania. Na účely zdanenia a od-
vodov má študent postavenie zamestnanca

a poskytovateľ štipendia postavenie zamest-
návateľa. Z pohľadu študenta je príjem vo
forme podnikového štipendia príjmom zo zá-
vislej činnosti plynúci v súvislosti s budúcim

Už koncom novembra sme pre vás tradične pripravili „Mzdársku školu“, kde
vás špecialista na účtovníctvo RNDr. Jozef Mihál informuje o najdôležitejších
zákonoch týkajúcich sa práce mzdovej účtovníčky a personalistky.



výkonom závislej činnosti podľa § 5 ods. 1
písm. g) zákona o dani z príjmov.

Na účely sociálneho a zdravotného poiste-
nia sa tento príjem považuje za zárobkovú
činnosť podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a po-
dľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004

Z. z. o zdravotnom poistení. Poskytovateľ
štipendia je povinný podnikové štipendium
zdaniť a platiť z neho poistné na sociálne
a zdravotné poistenie a tiež plniť všetky pri-
hlasovacie, oznamovacie, evidenčné a iné
povinnosti rovnako, ako keby išlo o príjem
bežného zamestnanca.
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Otázka č. 3: Poverenie zamestnanca
Z dôvodu presného vymedzenia kompe-
tencií zamestnancov chce zamestnávateľ
písomne upraviť oprávnenie za spoloč-
nosť uzatvárať zmluvy pre zamestnancov,
ktorí majú na starosti komunikáciu s ob-
chodným partnerom, do výšky 10 000 €.
Je správne použiť spojenie „plná moc“
alebo „poverenie“? Obsahom tohto doku-
mentu by malo byť vymedzenie finančné-
ho rozpätia zmlúv, ktoré budú uzatvárať.

Zákonník práce obsahuje pojem „povere-
nie“. V zmysle § 9 ods. 1 druhá veta Zákon-
níka práce:... právne úkony v mene za-
mestnávateľa môžu robiť aj nimi poverení
zamestnanci. Zamestnávateľ môže písom-
ne poveriť ďalších svojich zamestnancov,
aby robili určité právne úkony v pracovno-
právnych vzťahoch v jeho mene. V písom-
nom poverení musí byť uvedený rozsah
oprávnenia povereného zamestnanca.

Zastúpenie na základe plnomocenstva (t. j.
plnej moci) je zase upravené v § 31 a nasl.
Občianskeho zákonníka.

Podľa ods. 1 predmetného paragrafu spl-
nomocniteľ (zamestnávateľ) udelí s týmto
cieľom plnomocenstvo splnomocnencovi,
v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomoc-
nencovho oprávnenia.

Ak splnomocnenec koná v mene splno-
mocniteľa v medziach oprávnenia zastupo-
vať, vzniknú tým práva a povinnosti priamo
splnomocniteľovi. Pokyny dané splnomoc-
nencovi, ktoré nevyplývajú z plnomocen-
stva, nemajú vplyv na právne účinky kona-
nia, ibaže by boli známe osobám, voči kto-
rým splnomocnenec konal.

Ak splnomocnenec prekročil svoje oprávne-
nie vyplývajúce z plnomocenstva, je splno-
mocniteľ viazaný, len pokiaľ toto prekročenie
schválil. Ak však splnomocniteľ neoznámi
osobe, s ktorou splnomocnenec konal, svoj
nesúhlas bez zbytočného odkladu po tom,
čo sa o prekročení oprávnenia dozvedel, pla-
tí, že prekročenie schválil. Ak splnomocne-
nec pri konaní prekročil svoje oprávnenie
konať za splnomocniteľa alebo ak niekto
koná za iného bez plnomocenstva, je z tohto
konania zaviazaný sám, ibaže ten, za koho
sa konalo, právny úkon dodatočne bez zby-
točného odkladu schváli. Ak splnomocniteľ
neschváli prekročenie plnomocenstva alebo
konanie bez plnomocenstva, môže osoba,
s ktorou sa konalo, od splnomocnenca
požadovať buď splnenie záväzku, alebo ná-
hradu škody spôsobenej jeho konaním.

Významným je v tejto súvislosti tiež ustano-
venie § 15 Obchodného zákonníka, v zmysle

Aké zmeny prináša novela zákona o odpadoch? Viac informácií o schvále-
ných a pripravovaných predpisoch v odpadovom hospodárstve a vyko-
návacích predpisoch sa dozviete na školení s Ing. Petrom Gallovičom.



ktorého: „Kto bol pri prevádzkovaní podniku
poverený určitou činnosťou, je splnomocne-
ný na všetky úkony, ku ktorým pri tejto čin-
nosti obvykle dochádza.

Ak osoba svojím konaním prekročí rozsah
poverenia, toto konanie podnikateľa zavä-
zuje len vtedy, ak tretia osoba o prekročení
rozsahu poverenia nevedela a s prihliadnu-
tím na všetky okolnosti prípadu ani nemohla
vedieť.“ Ak by dotknuté osoby konali v mene
zamestnávateľa priamo v prevádzkarni za-
mestnávateľa, uplatní sa tiež § 16, podľa

ktorého podnikateľa zaväzuje aj konanie
inej osoby v jeho prevádzkarni, ak nemohla
tretia osoba vedieť, že konajúca osoba na
to nie je oprávnená.

V pracovnoprávnych vzťahoch sa teda čas-
tejšie stretávame s pojmom „poverenie“.
Avšak vzhľadom na to, že obsah právneho
úkonu sa posudzuje podľa jeho obsahu
a nie podľa jeho označenia, podstatnejšie
než označenie predmetného oprávnenia je
presné určenie konkrétneho rozsahu zve-
renej kompetencie.

Riešime vaše problémy � Vy sa pýtate – my odpovedáme
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Otázka č. 4: Dohoda o vykonaní práce
Môže sa uzatvoriť dohoda o vykonaní
práce s vymedzením pracovnej úlohy
„spracovanie miezd zamestnancov a do-
jednaná odmena je 5,70 € brutto za za-
mestnanca v mesiaci“?

Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh
alebo zabezpečenie svojich potrieb výnimoč-
ne uzatvárať s fyzickými osobami dohody
o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru. Dohodu o vykonaní práce môže
uzatvoriť, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená
výsledkom. Uvedená práca nie je vymedze-
ná výsledkom, z tohto dôvodu nie je možné
uzatvoriť dohodu o vykonaní práce. Odporú-
čame uzatvoriť na uvedenú činnosť vyme-
dzenú druhom práce dohodu o pracovnej

činnosti podľa § 228a Zákonníka práce. Aj pri
dohode o prácach vykonávaných mimo pra-
covného pomeru musí byť dodržaná mini-
málna mzda ustanovená osobitným predpi-
som (§ 119 ods. 1 Zákonníka práce).

Pri výpočte minimálnej nárokovej výšky od-
meny za prácu, na základe ktorejkoľvek do-
hody o prácach vykonávaných mimo pra-
covného pomeru, sa v roku 2017 vychádza
z hodinovej sumy upravenej Nariadením
vlády SR č. 280/2016 Z. z., ktorým sa usta-
novuje suma minimálnej mzdy na rok 2017.
Odmena nesmie byť menej ako súčin 2,5 €

a počtu vykázaných hodín prác bez ohľadu
na ustanovený týždenný pracovný čas u za-
mestnávateľa.

Záver

Dohoda o vykonaní práce sa môže uzatvoriť na prácu, ktorá je vymedzená výsledkom. Ak ide o činnosť vyme-
dzenú druhom práce, uzatvára sa dohoda o pracovnej činnosti.

�

Otázka č. 5: Účtovanie stravných lístkov
Ako sa postupuje pri účtovaní strav-
ných lístkov?

Spôsob účtovania stravných lístkov záleží
od toho, ako si zamestnávateľ zabezpečí

Pripravili sme pre vás špeciálne školenie s Petrom Minárikom zamerané
na projektový manažment automotive firiem a výrobných firiem, kde vám
poradíme, ako efektívne odpovedať na nové požiadavky, výzvy a trendy.



stravovanie (t. j. „gastro“ poukážkami alebo
poskytne zamestnancom obed a dá im „in-
terne“ vytlačené lístky na stravovanie pre
použitie v špecifických priestoroch, napr.
kde sídli – ak tieto priestory prenajíma fir-
me zabezpečujúcej stravovanie, resp. po-
skytne stravovanie zamestnancov v stra-
vovacom zariadení inej firmy na základe

zmluvy). Účtovanie je špecifické, ak má za-
mestnávateľ vlastnú reštauráciu. Dôležité
je i to, či je platiteľom alebo neplatiteľom
DPH. Ukážkovo si rozoberieme prípad
stravovania poskytnutého externe (nejde
o formu „gastro poukážok“, pretože z nich
sa DPH neuplatňuje – len z provízie uvede-
nej na dodávateľskej faktúre).
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Stravovanie zamestnancov v stravovacom zariadení inej firmy na základe zmluvy

p. č. doklad Text účtovného prípadu suma v € MD D

1. Došlá fa Prijatá faktúra od poskytovateľa stravovania

základ dane 2,50 213

DPH 0,50 343

suma spolu 3,00 321

2. ID Rozúčtovanie stravy – zákonný príspevok 55 % 2,00 527 213

príspevok zo sociálneho fondu 0,10 472 213

zostatok hradený zamestnancom 0,40 335 213

DPH z hodnoty na účte 335 (355) 0,08 335 343

V danom prípade si firma zvolila zákonné
prispievanie v hodnote 2 €. Podľa § 152
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov má zamest-
návateľ možnosť určiť si interval, v rámci
ktorého bude zákonne prispievať na stravu
zamestnancom (účet 527). Má voľbu pri-
spieť minimálne 55 % z hodnoty 2,50 € (čo
je cena stravného lístka bez DPH), a teda
minimálne z hodnoty 1,37 € a maximálne
z 55 % zo 4,50 € (stravné podľa zákona
o cestovných náhradách v rozsahu 5 až
12 hodín), t. j. z hodnoty 2,47 €. Príspevok
zo sociálneho fondu je dobrovoľný, záleží,
ako sa zamestnávateľ rozhodne. Zamest-
návateľ by mal mať k dispozícii internú

kalkuláciu stravného lístka a podľa nej roz-
účtovávať stravu všetkým zamestnancom,
resp. konateľovi, ak si rozšíril okruh stravu-
júcich sa v internej smernici.

Dopĺňame, že v súlade s § 152 ods. 8 Zákon-
níka práce si môže zamestnávateľ rozšíriť ok-
ruh fyzických osôb, ktorým zabezpečístravo-
vanie a ktorým bude prispievať na stravova-
nie. Ide najmä o zamestnancov pracujúcich
na základe dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru, spoločníkov a ko-
nateľov s. r. o., členov štatutárnych orgánov
spoločnosti, bývalých zamestnancov, ktorí
odišli do dôchodku a pod.

Pohľad DPH:
Ak zamestnávateľ zabezpečí stravovanie, po-
tom z pohľadu DPH uskutočňuje zdaniteľný

obchod – dodanie služby. V súlade s § 22
ods. 1 zákona o DPH je základom dane pri

Neviete sa rozhodnúť, akým spôsobom zaobstarať automobil v podnikaní? Náj-
dite optimálne riešenie pre vašu firmu na školení Automobil v podnikaní
z pohľadu DPH a dane z príjmov s lektorom Ing. Vladimírom Ozimým.



dodaní služby všetko, čo tvorí protihodnotu
(odplatu), ktorú dodávateľ (zamestnávateľ)
prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia
(zamestnanca), zníženú o daň. Do základu
dane sa teda zahrnie hodnota účtovaná na
335 (resp. 355, ak ide o spoločníka), pričom

príspevok platený zamestnávateľom (527)
si môže zamestnávateľ zahrnúť do výdav-
kov na účely dane z príjmov, príspevok zo
sociálneho fondu sa účtuje ako čerpanie
sociálneho fondu na strane MD účtu 472.
(Tvorba sa účtovala 527/472.)

Riešime vaše problémy � Vy sa pýtate – my odpovedáme
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Otázka č. 6: Kópia dokladu pri čerpaní PHL pri vyúčtovaní
pracovnej cesty

Pracovník predložil kópiu dokladu o čer-
paní PHL. Je možné použiť kópiu dokla-
du pre výpočet spotreby PHL, resp. je
potrebné vychádzať z údajov štatistické-
ho úradu?

Podľa § 7 ods. 5 zákona č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách cenu pohonnej
látky preukazuje zamestnanec dokladom
o kúpe pohonnej látky, z ktorého je zrejmá

súvislosť s pracovnou cestou. Ak zamest-
nanec preukazuje cenu pohonnej látky via-
cerými dokladmi o kúpe, cena pohonnej
látky sa môže vypočítať aritmetickým prie-
merom preukázaných cien. Ak zamestna-
nec nepreukáže cenu pohonnej látky dok-
ladom o kúpe, na výpočet sa použije cena
pohonnej látky, ktorá platila v čase nástu-
pu na pracovnú cestu zistená Štatistickým
úradom Slovenskej republiky.

Záver

Pokiaľ kópia dokladu má súvislosť s uskutočnenou pracovnou cestou, pre výpočet spotreby PHL sa použije
tento doklad. Ak by zamestnanec nemal žiaden doklad, použije sa cena PHL v čase nástupu na pracovnú ces-
tu podľa Štatistického úradu SR.

�

Otázka č. 7: Miesto výkonu práce – Slovenská republika
Je možné so zamestnancom, ktorý vyko-
náva školiteľské činnosti v rámci celého
Slovenska, dohodnúť miesto výkonu prá-
ce Slovenskú republiku? S takýmto za-
mestnancom zamestnávateľ nevie do-
hodnúť presné miesta výkonu práce, pre-
tože školenie prebieha v rôznych regió-
noch a na rôznych miestach v rámci celej
republiky.

Zákonník práce v § 43 ods. 1 ustanovuje, že
zamestnávateľ je povinný so zamestnancom
dohodnúť v pracovnej zmluve podstatné

náležitosti, ktorými, okrem iných, je aj miesto
výkonu práce. Zároveň uvádza, že miestom
výkonu práce môže byť obec, časť obce ale-
bo inak určené miesto. Určenie miesta výko-
nu práce spoločne s druhom vykonávanej
práce má význam z hľadiska dispozičného
oprávnenia zamestnávateľa a tiež z hľadiska
vzniku nároku na cestovné náhrady pri pra-
covnej ceste zamestnanca.

Miesto výkonu práce určuje, kde sa bude
práca vykonávať. Zákonník práce nestano-
vuje šírku miesta výkonu práce, keďže to

Pripravili sme pre vás školenie zamerané na aktuálne problémy dane z príjmov a da-
ne z pridanej hodnoty. Získajte praktické rady a riešenia od Ing. Vladimíra Ozimého
na školení Daň z príjmov a DPH – aktuálne problémy a zmeny od 1. 1. 2018.



môže byť obec, časť obce alebo inak určené
miesto, t. j. miestom výkonu práce môže byť
napr. okres, kraj, región, Slovenská republi-
ka. Vymedzenie miesta výkonu práce môže
determinovať aj druh, resp. povaha práce.

Zamestnávateľ môže zamestnancovi pri-
kázať vykonávať prácu len v mieste, ktoré
bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce.
S ohľadom na § 57 Zákonníka práce to ne-
platí pri vyslaní na pracovnú cestu, ktorej
znakom je dočasnosť a uskutočnenie mimo
miesta výkonu práce (na účely cestovných
náhrad mimo pravidelného pracoviska).

Ak má zamestnanec v pracovnej zmluve
dohodnuté miesto výkonu práce napr.
sídlo zamestnávateľa, toto miesto vý-
konu práce sa na účely cestovných

náhrad podľa § 2 ods. 3 zákona č. 283/2002
Z. z. o cestovných náhradách považuje za
pravidelné pracovisko. Pri vyslaní na vý-
kon školiteľskej činnosti do konkrétneho
mesta v rámci republiky ide o pracovnú ces-
tu s nárokom na náhrady cestovných vý-
davkov.

Ak má zamestnanec v pracovnej zmluve
dohodnuté miesto výkonu práce napr. Slo-
venská republika, pri vyslaní na výkon ško-
liteľskej činnosti do konkrétneho mesta
v rámci republiky ide o pracovnú cestu s ná-
rokom na náhrady cestovných výdavkov len
vtedy, ak je v súlade s § 2 ods. 3 zákona
o cestovných náhradách písomne dohodnu-
té pravidelné pracovisko, ktorým môže byť
sídlo zamestnávateľa alebo aj miesto poby-
tu zamestnanca.
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Otázka č. 8: Pracovný pomer na dobu určitú
Zamestnávateľ, ktorým je poľnohospo-
dársky podnik, vykonáva sezónne prá-
ce. Môže zamestnávateľ zamestnať za-
mestnanca na dobu určitú napríklad od
1. 5. do 31. 10. každý kalendárny rok? Ak
áno, ako mu zamestnávateľ určí pracov-
nú dobu, keď by nepracoval každý deň
(napríklad, keď bude pršať)?

Pracovný pomer na dobu určitú môže za-
mestnávateľ uzatvoriť so zamestnancom aj
na dobu dlhšiu ako dva roky alebo opakova-
ne dohodnúť aj viackrát iba z vecného dôvo-
du podľa § 48 ods. 4 zákona č. 311/2001
Z. z. Zákonník práce.

Ak zamestnávateľ vykonáva práce, ktoré sú
závislé od striedania ročných období, každý
rok sa opakujú a nepresahujú osem mesia-
cov v kalendárnom roku (sezónne práce),

tak môže zamestnávateľ opakovane každý
rok uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú
aj s tým istým zamestnancom. To, že je pra-
covný pomer uzatvorený na dobu určitú na
sezónne práce, neznamená, že zamestná-
vateľ nie je povinný dodržiavať ostatné usta-
novenia Zákonníka práce. Aj pri takto uza-
tvorenom pracovnom pomere je zamestná-
vateľ povinný určiť zamestnancovi týžden-
ný pracovný čas a rozvrhnúť mu pracovné
zmeny. Zamestnávateľ môže po dohode so
zástupcami zamestnancov alebo po doho-
de so zamestnancom rozvrhnúť pracovný
čas aj nerovnomerne na jednotlivé týždne.
Toto rozvrhnutie môže zamestnávateľ v prí-
pade potreby aj zmeniť, avšak rozvrhnutie
pracovného času je zamestnávateľ povin-
ný oznámiť zamestnancovi najmenej týždeň
vopred a s platnosťou najmenej na týždeň
(§ 90 ods. 9 Zákonníka práce).

Nepremeškajte praktické školenie o ochrane osobných údajov a kyberbez-
pečnosti, kde vás informujeme o všetkých dôležitých úpravách potrebných
pre bezproblémové prijatie očakávaných zmien v novom roku.



Záver

Pri sezónnych prácach opakujúcich sa každý rok, ak ich trvanie nepresahuje osem mesiacov v kalendárnom
roku, môže zamestnávateľ uzatvárať pracovný pomer na dobu určitú každoročne aj s tým istým zamestnancom.

�
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Otázka č. 9: Dovolenka
Ako vypočíta zamestnávateľ nárok na
dovolenku zamestnancovi, ktorý pracu-
je rovnomerne 5 dní v týždni po 7,5 hodi-
ny denne a na štyri mesiace bol prerade-
ný na nepretržitú prevádzku, kde pracu-
je v 11,5-hodinových pracovných zme-
nách? Táto prevádzka bude však cca
2 týždne prerušená a zamestnanec bude
opäť na 7,5- hodinových zmenách a za-
mestnávateľ nevie, koľko zmien odpra-
cuje v nepretržitej prevádzke.

Momentálne je na 11,5-hodinových zme-
nách a chce čerpať deň dovolenky. Môže
mu zamestnávateľ ponechať základnú vý-
meru 20 dní dovolenky a odpočítať mu
za čerpanie jedného dňa dovolenky pri
11,5-hodinovej pracovnej zmene 1,53 dňa
dovolenky?

Ak dovolenku čerpá zamestnanec s nerov-
nomerne rozvrhnutým pracovným časom
na jednotlivé týždne alebo na obdobie celé-
ho kalendárneho roka, patrí mu toľko pra-
covných dní dovolenky, koľko ich na jeho
dovolenku pripadá v celoročnom priemere.

Náhrada mzdy v tomto prípade je potom
v dĺžke pracovného času, ktorý má zamest-
nanec na daný deň rozvrhnutý.

Ak zamestnanec prechádza z rovnomerne
rozvrhnutého pracovného času na nerovno-
merne rozvrhnutý pracovný čas, alebo na-
opak, nárok zamestnanca na dovolenku
ostáva nemenný, zamestnávateľ však vyko-
ná úpravu výpočtu výmery dovolenky. Pre-
počíta zostatok dovolenky ku dňu zmeny:
20 dní x 7,5 hodiny = 150 hodín.

Zostatok dovolenky po zmene na nerovno-
merne rozvrhnutý pracovný čas je nasle-
dovný: 150 hodín : 11,5-hodinová zmena =
13,04, čiže 13 dní dovolenky.

Ak zamestnanec prejde znova na 7,5-ho-
dinový pracovný čas, tak zostatok dovolen-
ky mu zamestnávateľ opäť prepočíta.

Zamestnávateľ môže postupovať aj tak, že
zamestnancovi neprepočíta dovolenku, ale
mu bude odpočítavať z nároku na dovolen-
ku počet dní dovolenky prepočítaný podľa
počtu pracovných hodín trvania pracovnej
zmeny k ustanovenému týždennému pra-
covnému času, čiže ak si bude čerpať do-
volenku na deň, keď má odpracovať 11,5
hodiny, zamestnávateľ mu poskytne náhra-
du mzdy za 11,5 hodiny, avšak z dovolenky
mu odpočíta 1,53 dňa (11,5 hodiny/7,5 ho-
diny = 1,53 dňa).

Záver

Zamestnávateľ prepočíta zostatok dovolenky zamestnancovi ku dňu zmeny a upraví výmeru dovolenky po
prechode na nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas a naopak.

�

Pripravili sme špeciálne školenie Mzdy pre pokročilých s Júliou Pšenkovou,
kde sa zameriame na problematiku štatutárov, ich odmeňovanie, nároky a po-
vinnosti.



Otázka č. 10: Skončenie pracovného pomeru
Zamestnanec v štátnozamestnaneckom
pomere (pracuje ako starobný dôchod-
ca) požiadal o skončenie štátnozames-
tnaneckého pomeru výpoveďou k 31. 7.
2017. Počas výpovednej doby ochorel
a poberá dávky nemocenského poiste-
nia. Môže s ním zamestnávateľ ukončiť
štátnozamestnanecký pomer k dohod-
nutému termínu alebo sa jeho výpoved-
ná doba predĺži o dobu práceneschop-
nosti a vyčerpania dovolenky?

V zmysle § 64 Zákonníka práce je práce-
neschopnosť zamestnanca pri ukončovaní
pracovného pomeru relevantná iba v prípa-
de, ak ku skončeniu pracovného pomeru
má dôjsť výpoveďou zo strany zamestná-
vateľa. Práceneschopný zamestnanec je
v takejto situácii chránený a zamestnávateľ
mu nemôže dať výpoveď. Ak je zamestnan-
covi daná výpoveď pred začiatkom ochran-
nej doby (t. j. pred uznaním zamestnanca
za dočasne práceneschopného pre choro-
bu alebo úraz) tak, že by výpovedná doba
mala uplynúť v ochrannej dobe, pracov-
ný pomer sa skončí uplynutím posledného

dňa ochrannej doby, okrem prípadov, keď
zamestnanec oznámi, že na predĺžení pra-
covného pomeru netrvá.

Avšak v prípade, ak sa pracovný pomer
končí v dôsledku výpovede podanej zo
strany zamestnanca, výpovedná doba sa
z dôvodu zamestnancovej práceneschop-
nosti nepredlžuje a pracovný pomer teda
končí posledným dňom výpovednej doby.

Čo sa týka čerpania dovolenky, v zmys-
le § 112 ods. 2 Zákonníka práce zamestná-
vateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na
obdobie, keď je zamestnanec uznaný za
dočasne práceneschopného pre chorobu
alebo úraz. Pokiaľ bude zamestnanec prá-
ceneschopný až do uplynutia výpovednej
doby, t. j. až do skončenia pracovného po-
meru, nebude možné nariadiť mu čerpanie
dovolenky, preto bude potrebné postupovať
podľa § 116 ods. 3 Zákonníka práce, t. j. za-
mestnancovi bude vyplatená náhrada mzdy
za nevyčerpanú dovolenku, keďže túto si
nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pra-
covného pomeru.
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Záver

Ak sa pracovný pomer končí v dôsledku výpovede podanej zo strany zamestnanca, výpovedná doba sa z dô-
vodu zamestnancovej práceneschopnosti nepredlžuje.

Pokiaľ bude zamestnanec práceneschopný až do uplynutia výpovednej doby, nebude mu možné nariadiť čerpa-
nie dovolenky a zamestnávateľ bude povinný vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku.

�

Otázka č. 11: Krátenie dovolenky
Zamestnankyňa nastupuje 19. 6. 2017
na materskú dovolenku. Bude jej za-
mestnávateľ krátiť dovolenku?

Ak zamestnanec splnil podmienku odpra-
covania aspoň 60 dní v kalendárnom ro-
ku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže

Počas jediného dňa s RNDr. Jozefom Mihálom sa dozviete všetko podstatné,
čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2017/2018 – ročné
zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO a legislatívne zmeny.



zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých
sto zameškaných pracovných dní o jednu
dvanástinu a za každých ďalších 21 za-
meškaných pracovných dní rovnako o jed-
nu dvanástinu. Dovolenka sa podľa § 109
ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z.

Zákonník práce zamestnancovi nekráti za
obdobie dočasnej pracovnej neschopnos-
ti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu
alebo choroby z povolania, za ktoré zamest-
návateľ zodpovedá, a za obdobie materskej

dovolenky a rodičovskej dovolenky podľa
§ 166 ods. 1 Zákonníka práce. Z uvedeného
vyplýva, že ak zamestnankyni vznikol nárok
na dovolenku za kalendárny rok a od 19. 6.
2017 nastúpila na materskú dovolenku, tak
za obdobie čerpania materskej dovolenky
jej zamestnávateľ nebude dovolenku krátiť,
čiže ak v roku 2017 zamestnankyňa nemala
zameškaných 100 a viac pracovných dní
z iného dôvodu (napríklad dočasná práce-
neschopnosť), tak bude mať nárok na celú
výmeru dovolenky za rok 2017.

Riešime vaše problémy � Vy sa pýtate – my odpovedáme
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Záver

Za obdobie čerpania materskej dovolenky nebude zamestnávateľ zamestnankyni dovolenku krátiť.
�

Otázka č. 12: Dovolenka hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór obce má ustanovený
týždenný pracovný čas 10 hodín. Má uve-
dený kontrolór nárok na dovolenku? Ak
áno, ako mu zamestnávateľ vypočíta po-
čet dní dovolenky?

Hlavnému kontrolórovi obce vzniká po zvo-
lení nárok na uzatvorenie pracovnej zmluvy
s obcou.

Na hlavného kontrolóra obce sa vzťahujú
všetky práva ostatného vedúceho zamest-
nanca podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o vý-
kone práce vo verejnom záujme. Ustano-
venia Zákonníka práce týkajúce sa dovo-
lenky sa vzťahujú aj na kontrolóra obce, to
znamená, že aj kontrolór obce má nárok na
dovolenku.

Ak má hlavný kontrolór obce ustanovený
kratší pracovný čas, má nárok na toľko
týždňov dovolenky ako zamestnanec, ktorý
pracuje u zamestnávateľa na ustanovený

týždenný pracovný čas. Kratší pracovný
čas neovplyvňuje nárok na dovolenku.

Týždňom dovolenky bude počet hodín, kto-
rý zodpovedá dohodnutému počtu pracov-
ných hodín v týždni, to znamená, že ak má
kontrolór obce určený týždenný pracovný
čas 10 hodín, tak jeho týždňom dovolenky
bude 10 hodín.

Dňom dovolenky bude počet hodín, ktoré má
za pracovnú zmenu odpracovať, preto je po-
trebné rozvrhnúť pracovný čas a určiť, koľko
pracovných zmien bude v rámci týždňa pra-
covať.

Ak bude kontrolór pracovať napríklad dva
dni v týždni po 5 hodín a jeho základná vý-
mera dovolenky je 5 týždňov, tak bude mať
nárok na 10 dní dovolenky (2 dni v týždni x
5 týždňov základná výmera) a dňom do-
volenky pri takto stanovenom pracovnom
čase bude 5 hodín.

Hľadáte úplné znenie zákona platné k dnešnému dňu? Nemusíte – je tu pre
vás na www.zakonypreludi.sk.



Záver

Kontrolór obce je zamestnancom obce a má nárok aj na dovolenku. Pri ustanovenom týždennom pracovnom
čase 10 hodín jeho týždňom dovolenky bude 10 hodín a dňom dovolenky bude počet hodín, ktoré má za pra-
covnú zmenu odpracovať.

�
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Otázka č. 13: Pracovný poriadok
Môže zamestnávateľ vydať pracovný po-
riadok, ak nemá odborovú organizáciu?

Áno, zamestnávateľ, u ktorého nepôsobia
zástupcovia zamestnancov, môže vydať pra-
covný poriadok aj bez súhlasu zástupcov za-
mestnancov. Podľa § 12 ods. 1 zákona

č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce platí, že ak
sa podľa Zákonníka práce vyžaduje súhlas
zástupcov zamestnancov, zamestnávateľ,
u ktorého nepôsobia zástupcovia zamest-
nancov, môže konať samostatne.

Záver

Zamestnávateľ, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môže vydať pracovný poriadok aj bez sú-
hlasu zástupcov zamestnancov. Pretože ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, za-
mestnávateľ môže v danom prípade konať samostatne a vydať pracovný poriadok.

�

Otázka č. 14: Zrážky zo mzdy
Ako má zamestnávateľ postupovať pri do-
hode o zrážkach zo mzdy, ktorá mu bola
doručená od Poštovej banky spolu s kó-
piou dohody medzi Poštovou bankou a jej
zamestnancom? Následne zamestnávateľa
kontaktovala spoločnosť C – splnomocne-
ná zamestnancom – so žiadosťou o zasta-
venie vykonávania zrážok zo mzdy. Uvede-
ná spoločnosť v sprievodnom liste odkáza-
la na § 5a zákona o ochrane spotrebiteľa,
Ústavu SR a na Zákonník práce a zároveň
informovala, že podávajú žalobu na Pošto-
vú banku. Postupovať voči Poštovej banke
a aj spoločnosti C?

V zmysle § 5a ods. 1 písm. a) zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, na
ktorý odkazuje spoločnosť C, je neprípustné
zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo

splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmlu-
vy dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných
príjmov v prospech predávajúceho alebo
inej osoby, ibaže táto dohoda bola uzavre-
tá vo forme osobitnej listiny, spotrebiteľ bol
poučený o dôsledkoch jej uzavretia a mal
možnosť ju odmietnuť.

Ako vyplýva z uvedeného ustanovenia, do-
hoda o zrážkach zo mzdy by bola neplat-
nou, ak by sa nepodpisovala samostat-
ne, vo forme osobitnej listiny (t. j. naprí-
klad by bola začlenená ako samostatný člá-
nok, resp. odsek článku do inej zmluvy –
napr. zmluvy o poskytnutí úveru). Ďalším
dôvodom neplatnosti dohody o zrážkach
zo mzdy je tiež prípad, ak chýbalo pouče-
nie spotrebiteľa (dotknutého zamestnan-
ca) o dôsledkoch uzatvorenia takejto

Aj keď ste odborník, niekedy si potrebujete overiť svoj postup. Využite daňovú
pohotovosť, viac na www.danovecentrum.sk.



dohody o zrážkach zo mzdy a tiež ak chý-
bala možnosť odmietnutia jej uzatvorenia.
Z uvedeného vyplýva, že pre platnosť doho-
dy o zrážkach zo mzdy je potrebné, aby
bola dohoda individuálne dojednaná. Po-
dľa ustanovenia čl. 3 ods. 2 Smernice Rady
č. 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých
podmienkach v spotrebiteľských zmluvách
sa zmluvná podmienka nepovažuje za in-
dividuálne dohodnutú, ak bola navrhnutá
vopred a spotrebiteľ preto nebol schopný
ovplyvniť podstatu podmienky, najmä v sú-
vislosti s predbežne formulovanou štan-
dardnou zmluvou. Ide teda najmä o prípa-
dy, kedy žiadateľ úveru podpisuje formulá-
rovú zmluvu, ktorej súčasťou je dohoda
o zrážkach zo mzdy ako zabezpečenia
úveru bez toho, že by mal možnosť rozho-
dovať o jej akceptácii alebo nie.

Aj zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských
úveroch sa vyjadruje k dohodám o zrážkach
zo mzdy, konkrétne v § 9 ods. 13 druhej vete,
podľa ktorej: „získanie spotrebiteľského úve-
ru nemožno podmieniť uzavretím vzájomnej
závislej zmluvy, s výnimkou poistnej zmlu-
vy alebo zmluvy o zabezpečení záväz-
ku spotrebiteľa ručením, zrážkami zo mzdy
a z iných príjmov alebo záložným právom
dojednaných za podmienok ustanovených
zákonom, ak je to primerané vzhľadom na
spotrebiteľský úver a okolnosti jeho poskyt-
nutia; ustanovenia tohto zákona alebo oso-
bitného predpisu o zákaze alebo neprijateľ-
nosti zabezpečenia záväzku spotrebiteľa
týmto nie sú dotknuté“.

Občiansky zákonník v § 53 a nasl. stanovuje,
ktoré zmluvné podmienky sú neprijateľné.
Ide o ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú
nerovnováhu v právach a povinnostiach
zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa,

tieto ustanovenia sú aj príkladmo vymenova-
né, nejde však o uzatvorený zoznam. Pri po-
sudzovaní prijateľnosti, resp. neprijateľnosti
zmluvných podmienok v spotrebiteľských
zmluvách je relevantná aj judikatúra. Čo sa
týka dohody o zrážkach zo mzdy, možno po-
ukázať na konanie o predbežnej otázke ve-
dené pred Súdnym dvorom Európskej únie
vo veci C – 30/12, v ktorom Európska komi-
sia uviedla, že dohoda o zrážkach zo mzdy
môže vyvolať určitú nerovnováhu v postave-
ní spotrebiteľa a veriteľa, keďže inštitút
zrážok zo mzdy neprimerane uľahčuje veri-
teľovi vymoženie svojej pohľadávky aj v čas-
ti, v ktorej je založená na nekalých podmien-
kach. Preto je vždy potrebné skúmať obsah
dojednanej dohody o zrážkach zo mzdy.

Samotnú dohodu o zrážkach zo mzdy uza-
tvorenú s cieľom zabezpečenia spotrebiteľ-
ského úveru teda možno považovať za ne-
platnú z dôvodu, že predstavuje neprijateľ-
nú zmluvnú podmienku len v prípade, ak
spôsobuje značnú nerovnováhu v právach
a povinnostiach zmluvných strán v nepros-
pech spotrebiteľa a ak jej uzatvorenie ne-
bolo individuálne dohodnuté so spotrebite-
ľom. V ostatných prípadoch, za predpokla-
du, že dohoda o zrážkach zo mzdy obsahu-
je všetky zákonné náležitosti tak, ako sú
tieto stanovené v § 551 Občianskeho zá-
konníka, je dohoda o zrážkach zo mzdy za-
bezpečujúca spotrebiteľský úver platná
a platiteľ mzdy je povinný v jej zmysle reali-
zovať zrážky.

Keďže však posúdenie platnosti, resp. ne-
platnosti predloženej dohody o zrážkach zo
mzdy je vo výlučnej kompetencii súdu a nie
zamestnávateľa, zamestnávateľ bez roz-
hodnutia súdu nemôže neplniť povinnosti,
ktoré mu ako platiteľovi mzdy z príslušných

Riešime vaše problémy � Vy sa pýtate – my odpovedáme
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ustanovení Zákonníka práce a Občianske-
ho zákonníka vyplývajú, t. j. je povinný rea-
lizovať zrážky zo zamestnancovej mzdy
v zmysle dohody o zrážkach zo mzdy.

Keďže súdny spor o určení platnosti, resp.
neplatnosti dohody o zrážkach zo mzdy
môže trvať dlhšie obdobie, zamestnanec sa
môže domáhať vydania predbežného opat-
renia, ktorým súd uloží zamestnávateľovi

povinnosť nevykonávať zrážky zo mzdy
navrhovateľa, t. j. dotknutého zamestnanca
v prospech odporcu, t. j. Poštovej banky na
základe dohody o zrážkach zo mzdy. Za-
mestnávateľ bude následne povinný postu-
povať v zmysle uvedeného predbežného
opatrenia, t. j. nevykonávať zrážky až do
rozhodnutia vo veci samej, resp. až do mo-
mentu zrušenia predmetného predbežného
opatrenia.
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Záver

Posúdenie platnosti dohody o zrážkach zo mzdy je vo výlučnej kompetencii súdu. Zamestnávateľ je povinný
plniť si povinnosti, ktoré mu ako platiteľovi mzdy z príslušných ustanovení Zákonníka práce a Občianskeho zá-
konníka vyplývajú, t. j. je povinný realizovať zrážky zo zamestnancovej mzdy v zmysle dohody o zrážkach zo
mzdy až do právoplatného rozhodnutia súdu o neplatnosti dohody o zrážkach zo mzdy, resp. do vydania pred-
bežného opatrenia, ktorým súd uloží zamestnávateľovi povinnosť nevykonávať zrážky zo mzdy dotknutého
zamestnanca v prospech odporcu na základe dohody o zrážkach zo mzdy.
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Otázka č. 15: Nadčas pri pružnej pracovnej dobe a služobnej
ceste u vodiča

Ako zamestnávateľ určí nadčas pri
pružnom pracovnom čase pri služobnej
ceste vodiča? Ak voliteľný pracovný čas
je od 6.00 hod. do 16.30 hod. a pracovná
cesta je určená od 6.00 hod. do 18.00
hod., potom pre vodiča je určený pevný
pracovný čas od 6.00 hod. do 14.00 hod.
a od 14.00 hod. do 18.00 hod. je to u neho
práca nadčas?

Ako má zamestnávateľ postupovať v prí-
pade, že služobná cesta je dva dni? Ak
odchod na služobnú cestu je určený
o 8.30 hod. a základný pracovný čas je
od 8.00 hod., má byť určená vodičovi
v takomto prípade pracovná zmena od
8.30 hod. do 16.30 hod. (pri predpokla-
danom návrate o 17.00 hod.) alebo
musí prísť vodič v tomto prípade skôr

do práce, resp. hodiny pred začiatkom
sa mu nepočítajú do pracovného času?

Účelom § 89 Zákonníka práce (ZP) je určiť,
aký je pracovný čas zamestnanca, ak pri
pružnom pracovnom čase dôjde k pracov-
nej ceste. Význam § 89 ZP sa prejavuje
hlavne pri celodenných pracovných ces-
tách a pri pracovných cestách, kedy za-
mestnanec nemôže využiť pružný začiatok
alebo pružný koniec pracovného času.
V danom prípade sa pružný pracovný čas
neuplatní a zamestnávateľ určí pevný za-
čiatok a pevný koniec pracovnej zmeny.

Medzi začiatkom a koncom pracovnej zme-
ny a začiatkom a koncom pevného či voli-
teľného pracovného času nie je žiadna sú-
vislosť – zamestnávateľ, u ktorého je napr.

Uvítali by ste konkrétnu tému zo mzdovej oblasti?
Pošlite svoj tip na hornikova@pp.sk.



pevný pracovný čas od 8.00 do 14.00 hod., si
môže určiť začiatok pracovnej zmeny v zmys-
le § 89 ZP aj o 7.30 hod., aj o 8.30 hod.

Základnou otázkou, ktorú je potrebné zodpo-
vedať, je, či uplatnenie § 89 ZP (t. j. zrušenie
pružného pracovného času na tento deň)
znamená, že sa v daný deň uplatní všeobec-
ná definícia práce nadčas podľa § 97 ods. 1
ZP alebo sa naďalej bude aplikovať ustano-
venie § 97 ods. 3 ZP, t. j. že zúčtovanie, či
išlo o skutočnú prácu nadčas, sa robí až pri
skončení pružného pracovného obdobia, t. j.
že pri práci nadčas ide o prácu na príkaz za-
mestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad
rozsah prevádzkového času v určenom
pružnom pracovnom období.

Možno sa domnievať, že ak sa v konkrétny
deň neuplatnípružný pracovný čas, neuplat-
ní sa v tento deň ani § 97 ods. 3 ZP, a teda
posúdenie práce nadčas v daný deň bude
závisieť od určenia začiatku a konca pra-
covnej zmeny – práca nadčas je práca
mimo rozvrhu pracovných zmien a nad ur-
čený týždenný pracovný čas vyplývajúci

z rozvrhu týchto zmien. Ak je pružný pracov-
ný čas posudzovaný v dlhšom prevádzko-
vom období, je potrebné sa zaoberať otáz-
kou, či práca nadčas bude práca mimo rozvr-
hu pracovnej zmeny na konkrétny deň,
keďže pri pružnom pracovnom čase sa spra-
vidla na konkrétny týždeň neurčuje konkrét-
ny rozsah pracovného času (napr. mesačné,
štvortýždenné prevádzkové obdobie).

Možno sa domnievať, že v takomto prípade
sa práca nadčas posúdi vždy v konkrétny
deň, t. j. či zamestnanec na príkaz alebo po
dohode so zamestnávateľom musel praco-
vať mimo rozvrhu pracovnej zmeny na ten-
to deň.

V prípade § 89 ZP zamestnávateľ musí
presne určiť (môže tak urobiť plošne alebo
individuálne, prípadne pre rôzne profesie
rôzne) – odkedy – dokedy trvá pracovná
zmena v takéto dni (napr. 6.00 – 14.00
hod., 8.00 – 16.00 hod. – pri 7,5 hod. pra-
covnom dni). Čas mimo tohto času, kedy
dôjde k výkonu práce, bude prácou nad-
čas.

Riešime vaše problémy � Vy sa pýtate – my odpovedáme
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Príklad:

Na deň cesty sa všeobecne určila pracovná zmena od 8.00 – 16.00 hod. Vodič vezie referentov z Bratislavy
do Trnavy a vyráža o 7.30 hod. Pre referentov čas od 7.30 do 8.00 hod. je doba odpočinku, ale pre vodiča ide
o prácu nadčas.

To isté platí aj v prípade dvojdennej pracovnej cesty. Ustanovenie § 89 ZP ustanovuje, že sa pružný pracovný
čas neuplatní, a teda zamestnávateľ musíurčiť pevný začiatok a pevný koniec pracovnej zmeny. Ak to vyžaduje po-
vaha práce a zamestnávateľ vie, že v rôzne dni sa na pracovnej ceste bude vykonávať práca v iný čas, napr. v prvý
deň určí pracovnú zmenu od 6.00 do 14.00 hod. a v druhý deň napr. od 8.30 do 16.30 hod. Poznámka: rozvrh
zmien ale musí urobiť najmenej týždeň vopred (§ 90 ods. 9 ZP).

V danom prípade, ak je všeobecne určené, že pracovná zmena je od 8.30 do 16.30 hod., ale zamestnanec
musí začať pracovať o 8.00 hod. (§ 90 ods. 9 ZP už neumožňuje zmenu rozvrhu), od 8.00 do 8.30 hod. by išlo
o prácu nadčas (je možnosť dojednania aj náhradného voľna). Za podmienok ustanovených v § 90 ods. 6
ZP môže zamestnávateľ rozdeliť pracovnú zmenu aj na dve časti.

�

Uvítali by ste konkrétnu tému z daňovej oblasti?
Pošlite svoj tip na hornikova@pp.sk.



Otázka č. 16: Nepretržitý odpočinok v týždni
Zamestnanci pracujú v nepretržitej pre-
vádzke systémom: 2 dni ráno, 2 dni noc,
2 dni poobede, 2 dni voľno... Takto majú
zostavený kalendár každý mesiac. V me-
siaci jún: od 1. 6. 2017 do 30. 6. 2017 (roz-
vrhové obdobie majú 1 mesiac)

Zmena A: 22 dní/165 hod.
1. až 2. 6. voľno, 3. až 4. 6. ráno, 5. až 6. 6.
noc, 7. až 8. 6. poobede, 9. až 10. 6. voľ-
no, 11. až 12. 6. ráno, 13. až 14. 6. noc,
15. až 16. 6. poobede, 17. až 18. 6. voľno,
19. až 20. 6. ráno, 21. až 22. 6. noc, 23. až
24. 6. poobede, 25. až 26. 6. voľno, 27. až
28. 6. ráno, 29. až 30. 6. noc.

Zmena B: 24/180 (pričom dva dni buď
majú kĺzavé voľno, alebo si ich odpracu-
jú a majú ich zaplatené ako nadčas)
Zmena C: 22/165
Zmena D: 22/165

Keďže pracujú 6 dní za sebou, zamestná-
vateľ potrebuje uzatvoriť dohodu o kráte-
ní nepretržitého odpočinku v týždni nie-
ktorým zo spôsobov ustanovených v § 93
ods. 3 alebo ods. 4, resp. ods. 5 Zákonní-
ka práce so zástupcami zamestnancov,
kde sa presne uvedú podmienky náhrad-
ného odpočinku atď. Aké by malo byť
presné znenie tejto dohody, jej náležitosti
a teda na ktorý § 93 ods. 3, 4 alebo 5 je po-
trebné sa odvolať?

Podľa § 93 ods. 3 ZP „Ak povaha prá-
ce a podmienky prevádzky neumožňujú
rozvrhnúť pracovný čas podľa odsekov 1
a 2, zamestnávateľ môže.... po dohode so
zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas
tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň

najmenej 24 hodín nepretržitého odpočin-
ku, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu s tým,
že zamestnávateľ je povinný dodatočne
poskytnúť zamestnancovi náhradný nepre-
tržitý odpočinok v týždni do ôsmich mesia-
cov odo dňa, keď mal byť poskytnutý ne-
pretržitý odpočinok v týždni.“

Podľa § 93 ods. 4 ZP „Ak povaha práce
a podmienky prevádzky neumožňujú roz-
vrhnúť pracovný čas podľa odsekov 1 až 3,
zamestnávateľ môže.... po dohode so za-
mestnancom, rozvrhnúť pracovný čas tak,
aby zamestnanec mal raz za týždeň naj-
menej 35 hodín nepretržitého odpočinku,
ktorý pripadne na nedeľu a na časť dňa
predchádzajúceho nedeli alebo na časť
dňa nasledujúceho po nedeli.“

Podľa § 93 ods. 5 ZP „Ak povaha práce
a podmienky prevádzky neumožňujú roz-
vrhnúť pracovný čas podľa odsekov 1 až 3,
zamestnávateľ môže... po dohode so za-
mestnancom, rozvrhnúť pracovný čas tak,
aby zamestnanec mal raz za dva týždne
najmenej 24 hodín nepretržitého odpočinku
v týždni, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu
s tým, že zamestnávateľ je povinný doda-
točne poskytnúť zamestnancovi náhradný
nepretržitý odpočinok v týždni do štyroch
mesiacov odo dňa, keď mal byť poskytnutý
nepretržitý odpočinok v týždni.“

Zákonník práce neobsahuje náležitosti do-
hody. Dôležité v takejto dohode je len vy-
jadrenie súhlasu zamestnanca, že súhlasí
s postupom podľa § 93 ods. 3, 4, 5.

V bode 1 by sa malo vyjadriť, že: Zamest-
nanec a zamestnávateľ sa dohodli alebo že
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zamestnanec súhlasí s tým, že ak povaha
práce alebo podmienky prevádzky neumož-
nia rozvrhnutie pracovného času tak, aby
sa zabezpečil odpočinok podľa § 93 ods. 1,
2 alebo 1 až 3, zamestnávateľ môže roz-
vrhnúť pracovný čas spôsobom, ktorý za-
bezpečí odpočinok podľa § 93 ods. 3, 4, 5.

V dohode sa môže dohodnúť aj vymedze-
nie konkrétnych situácií (vo väzbe na kon-
krétneho zamestnávateľa), kedy sa bude
aplikovať § 93 ods. 3, 4, 5 – v iných prípa-
doch sa teda nebude aplikovať.

V bode 2 sa zároveň môže dohodnúť, že
napr.: Ak sa poskytuje odpočinok podľa
§ 93 ods. 5 ZP, zamestnávateľ je povinný

dodatočne poskytnúť zamestnancovi ná-
hradný nepretržitý odpočinok v týždni do
štyroch mesiacov odo dňa, keď mal byť po-
skytnutý nepretržitý odpočinok v týždni.

Alebo je možné dohodnúť výhodnejší čas
(napr. tri mesiace). Alebo ak ide o ad hoc
dohodu, môžu sa dohodnúť konkrétne dni.
Alebo sa môže dohodnúť, že zamestnávateľ
a zamestnanec sa dohodnú o konkrétnych
dňoch čerpania náhradného odpočinku v ná-
hradný nepretržitý odpočinok v týždni, t. j. že
ak zamestnanec bude mať právo odsúhlasiť,
kedy sa odpočinok poskytne.

V bode 3 možno dohodnúť dobu trvania
dohody, napr. do 31. 12. 2017.

Riešime vaše problémy � Vy sa pýtate – my odpovedáme
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Otázka č. 17: Práca nadčas
Zamestnanci majú v pracovnej zmluve
uvedený 8-hodinový pracovný úväzok
a pracujú v 11,5-hodinových pracovných
zmenách nepretržite od 9.00 hod. do
21.00 hod. pondelok až nedeľa. Ak za-
mestnanci napríklad v mesiaci jún 2017
(22 dní x 8 hodín = 176 hodín) odpracujú
viac hodín, zamestnávateľ to prepláca
ako nadčas. Je to správne?

Napríklad: Zamestnanec nastúpil do zamest-
nania 30. 6. 2017 a odpracoval 11,5 hodiny,
čiže 3,5 hodiny je práca nadčas?

Zamestnanec odpracoval od 1. 6. 2017
do 14. 6. 2017 8 pracovných zmien, teda

92 hodín (rozvrhnutý pracovný čas bol na
17 zmien), od 15. 6. 2017 je práceneschop-
ný. Od 1. 6. 2017 do 14. 6. 2017 je 10 pra-
covných dní x 8 hodín, t. j. 80 hodín.

Má zamestnávateľ 12 hodín preplatiť ako
nadčas?

Zamestnanec má rozvrhnutých 17 pracov-
ných zmien, t. j. 195,5 hodiny. Zamest-
nanec čerpal 3 dni dovolenky, odpracoval
14 zmien, t. j. 161 hodín, to znamená, že
odpracoval 9 hodín práce nadčas (176 ho-
dín – 24 hodín dovolenky = 152 hodín
a keďže odpracoval 161 hodín, tak práca
nadčas je 9 hodín)?

Ad a)
Práca nadčas je v zmysle § 97 Zákonníka
práce (ZP) práca mimo rozvrhu pracov-
ných zmien a nad ustanovený týždenný
pracovný čas.

1. najprv sa má spracovať konkrétny
rozvrh pracovných zmien na pracov-
ný týždeň (§ 90 ods. 4 a 9 ZP), napr.
zamestnanec má odpracovať v danom

Zamerajte svoju reklamu cielene. Ponúkame nezávislý mediálny priestor.
Kontaktujte nás na inzercia@pp.sk.



týždni 4 pracovné dni po 11,5 hodiny –
napr.: PO, UT, ST ŠT – práca nadčas
bude práca mimo rozvrhu, napr. v pia-
tok (11,5 hodiny) a nad určený týžden-
ný pracovný čas (na tento týždeň bol
určený týždenný pracovný čas 4 x 11,5
hodiny) – je to práca, ktorá bola neplá-
novaná (nebola v rozvrhu pracovných
zmien) a zamestnanec ju musel prísť
vykonať.
Zamestnávateľ nemôže postupovať tak,
že určí zamestnancovi výkon práce
v rozsahu, v ktorom chce a následne, čo
je nad rozsah ustanovenia § 85, vyhod-
notí ako prácu nadčas a preplatí ako prá-
cu nadčas. Ak počas vyrovnávacieho

obdobia, napr. štyri týždne (mesiac),
presiahne plánovaný rozsah práce (pra-
covného času) priemer vyžadovaný § 85
ZP, ide o porušenie zákona + skrytú prá-
cu nadčas, ktorá sa musí preplatiť.

2. Ak sú pracovné zmeny dlhšie ako
9 hodín, ide o nerovnomerne rozvrhnutý
pracovný čas (pozri § 86 a § 87) – za-
mestnávateľ môže plánovať v rámci roz-
vrhu len prácu najviac v priemere, ktorý
ustanovuje § 85 ZP (spravidla 40 hodín
týždenne, resp. menej – pozri § 85 ods. 5
ZP). Plánovaný rozsah práce nemôže
byť väčší, ako ustanovuje § 85 ZP, t. j. sú-
časťou plánovania nemôžu byť hodiny
práce nadčas.
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Ad b)
Práca nadčas sa sleduje na týždennom zá-
klade vo väzbe na konkrétny rozvrh pra-
covného času na daný týždeň.

Otázka práce nadčas sa sleduje v zmys-
le § 97 ZP na týždennej báze a porovnáva

sa plánovaný rozsah práce (v súlade s § 85)
a skutočne odpracovaný rozsah práce (+
práca nadčas je len práca na príkaz ale-
bo so súhlasom zamestnávateľa). Obdobne
pracovný čas sa sleduje v týždňoch – ako
priemerný týždenný pracovný čas.

Otázka č. 18: Jednorazová odmena a podiel na zisku
konateľovi, ktorý je aj spoločníkom

Majiteľ firmy (zároveň konateľ aj spoloč-
ník) nie je zamestnancom firmy (je za-
mestnaný v inej firme) a ani nie je prihlá-
sený do Sociálnej poisťovne a zdravot-
nej poisťovne. Má mu byť ako konateľovi
vyplatená jednorazová odmena. Ako

postupovať voči Sociálnej poisťovni,
zdravotnej poisťovni a daňovému úra-
du? Ako postupovať pri vyplatení po-
dielu zo zisku voči Sociálnej poisťovni
a zdravotnej poisťovni?

Jednorazová odmena
Ak z právneho vzťahu konateľa doteraz ne-
vyplývalo právo na odmenu za výkon funk-
cie konateľa, konateľ nenadobudol postave-
nie zamestnanca na účely sociálneho pois-
tenia. Ak na základe rozhodnutia valného

zhromaždenia spoločnosti má takýto ko-
nateľ zúčtovanú jednorazovú odmenu, kto-
rá sa považuje za príjem zo závislej čin-
nosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, konateľ

Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.danovecentrum.sk a získaj-
te online prístup k všetkým daňovým a účtovným informáciám. Volajte
+421 41 70 53 222.



nadobudne postavenie zamestnanca. Ko-
nateľ má postavenie zamestnanca odo
dňa priznania (schválenia) práva na od-
menu do dňa zúčtovania tejto jednora-
zovej odmeny. Zamestnávateľ ho prihlási
do Sociálnej poisťovne ako poistenca s ne-
pravidelným príjmom (typ 2) odo dňa vzni-
ku práva na príjem zo závislej činnosti (odo
dňa prijatia rozhodnutia valného zhro-
maždenia o vyplatení jednorazovej odme-
ny) a odhlási dňom zúčtovania odmeny.
Zamestnávateľ vykáže tohto zamestnanca
vo Výkaze poistného a príspevkov a rozpo-
číta príjem podľa § 139b ods. 1 zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Jednorazová odmena, ktorá sa považuje
za príjem zo závislej činnosti podľa § 5
ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov,
je vymeriavacím základom pre platenie
poistného na zdravotné poistenie podľa
§ 13 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení.

Zamestnávateľ prihlási zamestnanca do
príslušnej zdravotnej poisťovne na posledný
deň mesiaca, v ktorom jednorazovú odme-
nu konateľovi zúčtuje (kód Y) a vykáže ho
v Mesačnom výkaze preddavkov.

Jednorazová odmena poskytnutá ako prí-
jem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1
písm. b) zákona o dani z príjmov je pred-
metom dane z príjmov zo závislej čin-
nosti a zamestnávateľ je povinný zraziť
preddavok na daň z príjmu. Zdaniteľnou
mzdou s ohľadom na § 35 ods. 1 zákona
o dani z príjmov je zúčtovaná a vyplatená
jednorazová odmena znížená o sumy po-
istného na sociálne a zdravotné poistenie,
ktoré je povinný platiť zamestnanec (pred-
pokladáme, že nezdaniteľnú časť základu
dane na daňovníka si uplatňuje u pôvodné-
ho zamestnávateľa). Zamestnanca a zra-
zený preddavok na daň zamestnávateľ
vykáže v mesačnom Prehľade o príjmoch
a v ročnom Hlásení o vyúčtovaní dane.

Riešime vaše problémy � Vy sa pýtate – my odpovedáme
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Podiel na zisku
Pre posúdenie, či podiel na zisku je ale-
bo nie je predmetom dane, je rozhodujú-
ce obdobie, za ktoré sa vypláca. Použitie
ustanovení zákona o dani z príjmov ohľa-
dom zdaňovania dividend v znení účinnom
od 1. 1. 2017 je ustanovené v prechodnom
ustanovení § 52zi ods. 5 až 9 zákona o dani
z príjmov. Obdobie, za ktoré sa podiel na
zisku vypláca, je rozhodujúce aj na účely
platenia poistného na zdravotné poistenie.
Povinnosť platenia poistného na zdravot-
né poistenie z dividend je ustanovená od
1. 1. 2011. S účinnosťou od 1. 1. 2017 sa
podľa § 29b ods. 20 zákona č. 580/2004
Z. z. o zdravotnom poistení povinnosť platiť
poistné na verejné zdravotné poistenie
nevzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku

dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa
začalo 1. 1. 2017 alebo neskôr.

Ak ide o podiel na zisku vykázaný za zdaňo-
vacie obdobie roku 2016, tento s ohľadom
na § 52zi ods. 5 písm. a) zákona o dani z príj-
mov nie je predmetom dane podľa § 3 ods. 2
písm. c) zákona o dani z príjmov platného do
31. 12. 2016. Zároveň sa na neho vzťahuje
povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné
poistenie bez ohľadu na to, kedy bude vypla-
tený. Poistné na zdravotné poistenie platí fy-
zická osoba, ktorá je poistencom v systéme
zdravotného poistenia v Slovenskej republi-
ke. Platiteľ dividend je povinný z vyplatenej
dividendy odvádzať preddavky na zdravotné
poistenie v sadzbe 14 %.

Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.mzdovecentrum.sk a získajte
online prístup k všetkým mzdovým a personálnym informáciám. Volajte
+421 41 70 53 222.



Do vymeriavacieho základu pre platenie
preddavkov sa započíta suma vyplatených
podielov na zisku limitovaná maximálnym
vymeriavacím základom 52 980 €.

Platiteľ dividend vykáže preddavky na poist-
né príslušnej zdravotnej poisťovni vo Výka-
ze preddavkov platiteľa dividend. Podiel na
zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou je
podľa § 138 ods. 1 zákona o sociálnom

poistení vymeriavacím základom na plate-
nie poistného na sociálne poistenie, ak je
vyplatený zamestnancovi bez účasti na zá-
kladnom imaní tejto spoločnosti.

Ak zamestnávateľ zúčtuje podiel na zisku
konateľovi, ktorý má účasť na základnom
imaní, tento príjem nie je vymeriavacím zá-
kladom pre platenie poistného na sociálne
poistenie.
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Otázka č. 19: Dovolenka
Zamestnávateľ prechádza zo 7,5-hodino-
vej trojzmennej prevádzky pondelok až
piatok v režime týždeň ranná, týždeň po-
poludňajšia a týždeň nočná na nový re-
žim, kde je zmena 11,25 hod. sedem dní
v týždni. Prechod je naplánovaný na 1. 8.
2017. Ako je potrebné realizovať prepočet
nároku na dovolenku? Ak bude zamest-
nanec čerpať dovolenku v rozsahu jeden
deň, tak to bude 11,25 hod. a nie 7,5 hod.?

Zamestnávateľ prepočíta zostatok do-
volenky po zmene pracovného času
z rovnomerne rozvrhnutého na nerov-
nomerne rozvrhnutý nasledovne:

Zamestnanec má nárok na 4 týždne dovo-
lenky. Do 31. 7. 2017 vyčerpal z nároku na
dovolenku napríklad 5 dní. Tento nárok
zostatkovej dovolenky v dĺžke 15 dní zostá-
va zamestnancovi zachovaný. Zamestná-
vateľ prepočíta výmeru dovolenky od 1. 8.
2017 nasledovne:

15 dní x 7,5 hod. = 112,5 hodiny : 11,25 hod./
nová zmena = 10 dní dovolenky

Jeden deň čerpania dovolenky bude v dĺžke
11,25 hodiny.

Od 1. 1. 2018 prepočíta zamestnávateľ ná-
rok na dovolenku nasledovne:

Ak zamestnanec s nerovnomerne rozvrh-
nutým pracovným časom na jednotlivé
týždne alebo na obdobie celého kalendár-
neho roka čerpá dovolenku, patrí mu toľ-
ko pracovných dní dovolenky, koľko ich
na jeho dovolenku pripadá v celoročnom
priemere (§ 104 Zákonníka práce).

Preto pri výpočte dovolenky určovanej v pra-
covných dňoch je potrebné zistiť priemerný
počet pracovných dní pripadajúcich v ka-
lendárnom roku podľa rozvrhu pracovných
zmien zamestnanca na jeden týždeň. Tento
počet sa vynásobí počtom týždňov – výme-
rou dovolenky, na ktorú má zamestnanec
nárok, a výsledok je celkový počet pracov-
ných dní, ktorý zamestnancovi prislúcha z ti-
tulu dovolenky. Zamestnávateľ poskytuje do-
volenku len na tie dni, ktoré sú pracovnými
dňami zamestnancov.

Výpočet:

Počet pracovných zmien, ktoré podľa har-
monogramu pripadajú na zamestnanca
v kalendárnom roku:

Úplné znenia daňových predpisov nájdete v časopise ÚZ – úplné znenia.
Pre viac informácií a objednávanie kliknite na www.zakon.sk alebo volajte
+421 41 70 53 222.



261 zmien x 7,5 hodiny = 1 957,5 hodiny :
11,25 hodiny = 174 zmien/rok : počet týždňov
v kalendárnom roku (52,1784 týždňa) =
3,334713215 dňa

3,334713215 dňa = koľko pracovných dní
pripadá priemerne na 1 týždeň

Nárok na dovolenku za rok 2017:

3,334713215 dňa x výmera dovolenky
(4 alebo 5 týždňov)

Pri nároku na 4 týždne x 3,334713215 dňa
= 13,5 dňa. Pri nároku na 5 týždňov x
3,334713215 dňa = 16,5 dňa.

Jeden deň čerpania dovolenky bude v dĺžke
11,25 hodiny.

Riešime vaše problémy � Vy sa pýtate – my odpovedáme

161

R

Otázka č. 20: Stravovanie
Zamestnanci pracujú v 10,5-hodinových
pracovných zmenách. Zamestnávateľ
im zabezpečuje stravovacie poukážky.
Môže týmto zamestnancom poskytnúť
stravovacie poukážky tak, že po odpra-
covaní mesačného fondu pracovného
času dostanú počet poukážok podľa pra-
covných dní? T. j. v skutočnosti odpra-
cujú 15 zmien po 10,5 hod. a dostanú
napr. 20 stravných poukážok na mesiac?

Nárok na zabezpečenie stravovania sa po-
sudzuje v nadväznosti na odpracovanie
viac ako 4 hodín v rámci pracovnej zmeny.

Zamestnanec, ktorý pracuje na zmeny, má
nárok na toľko stravovacích poukážok, koľ-
ko zmien v danom mesiaci odpracuje. Nie
podľa počtu pracovných dní v danom ka-
lendárnom mesiaci.

Ak zamestnanec odpracuje 15 zmien v me-
siaci, má nárok na 15 stravovacích pou-
kážok.

Zamestnávateľ môže upraviť podmienky,
za ktorých bude zamestnancom poskyto-
vať stravovanie, v zmysle § 152 ods. 8 zá-
kona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Po-
dľa písm. a) tohto ustanovenia ide o dobu,
kedy zamestnanec čerpá dovolenku, dobu
prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej
neprítomnosti zamestnanca v práci. V zmys-
le vyššie uvedeného a aj vo väzbe na základ-
ný princíp nároku na stravovanie (nárok na
poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý
v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu
viac ako štyri hodiny) bolo zámerom zákono-
darcov upraviť podmienky stravovania nad
rámec Zákonníka práce len za dobu, po-
čas ktorej mal zamestnanec rozvrhnutý
harmonogram pracovného času, ale pre
danú prekážku v práci nepracoval. Nie za
iné doby, kedy nemal podľa harmonogramu
práce pracovať. Preto by nebolo v súlade
s vyššie uvedeným, ak by zamestnávateľ
upravil podmienku zabezpečenia stravova-
nia aj za dni, kedy zamestnanec nemá pra-
covať.

Záver

Zamestnanec, ktorý pracuje na zmeny, má nárok na toľko stravovacích poukážok, koľko zmien v danom me-
siaci odpracoval. Za neodpracované dni, kedy zamestnanec nemal v zmysle harmonogramu prác naplánova-
né zmeny, nemá nárok na stravovanie.

�

Mobilná aplikácia Zákony pre ľudí umožňuje prístup k všetkým právnym pred-
pisom Zbierky zákonov SR od roku 1945 v účinnom konsolidovanom znení.
Stiahnite si ZADARMO na Google Play.



Otázka č. 21: Nárok na ošetrovné
Má zamestnankyňa zamestnaná späť na
pracovný pomer po skončení materskej
a tiež poberá rodičovský príspevok nárok
na OČR? Nezruší sa jej rodičovský prís-
pevok poberaný zo Sociálnej poisťovne,
keďže pri čerpaní OČR by mala dve so-
ciálne dávky (aj rodičovský, aj OČR)? Ako
jej to má zamestnávateľ prerušiť, resp. na-
hlásiť do Sociálnej poisťovne alebo si to
musí ona sama nahlásiť na úrady (zdra-
votné a sociálne)?

Rodičovský príspevok je štátna sociálna
dávka, ktorou štát finančne prispieva rodi-
čom, resp. oprávneným osobám na zabez-
pečenie starostlivosti o dieťa. Vypláca ho
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Po-
skytovanie rodičovského príspevku usta-
novuje zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičov-
skom príspevku.

S účinnosťou od 1. mája 2017 sa suma prís-
pevku z doterajšej výšky 203,20 € zvýšila
na 213,20 € mesačne. Nárok na rodičovský
príspevok má oprávnená osoba aj počas
výkonu zárobkovej činnosti, ak zabezpečí
riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo
inou plnoletou fyzickou osobou alebo práv-
nickou osobou. Nárok na rodičovský prís-
pevok nevzniká oprávnenej osobe, ak má
nárok na materské za celý kalendárny me-
siac.

Podľa § 141 ods. 1 Zákonníka práce za-
mestnávateľ ospravedlní neprítomnosť
zamestnanca v práci, o. i. aj počas ošet-
rovania chorého člena rodiny a počas
starostlivosti o dieťa mladšie ako 10 ro-
kov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvo-
dov v starostlivosti detského výchovného

zariadenia alebo školy alebo ak osoba, kto-
rá sa oň stará, ochorela.

Za tento čas zamestnancovi nepatrí mzda
ani náhrada mzdy. Za obdobie ošetrova-
nia chorého člena rodiny a starostli-
vosti o dieťa do 10 rokov veku patrí za-
mestnancovi, ktorý je nemocensky poiste-
ný, ošetrovné, ktoré poskytuje Sociálna
poisťovňa z nemocenského poistenia.

Podľa § 42 zákona č. 461/2003 Z. z. o so-
ciálnom poistení nárok na ošetrovné vzniká
od 1. dňa potreby osobného a celodenného
ošetrovania dieťaťa alebo iného chorého čle-
na rodiny alebo osobnej a celodennej sta-
rostlivosti o dieťa a zaniká dňom skončenia
tejto potreby, najneskôr uplynutím 10. dňa.
Nárok na ošetrovné je teda po dobu 10 ka-
lendárnych dní. Ak potreba osobného a celo-
denného ošetrovania chorého dieťaťa alebo
iného člena rodiny alebo potreba osobnej
a celodennej starostlivosti o dieťa trvá naďa-
lej, od 11. dňa nárok na ošetrovné už nie je
a zamestnancovi od 11. dňa sa až do skon-
čenia tejto potreby nemocenské poistenie
prerušuje.

Na účely poskytnutia pracovného voľna musí
zamestnanec tieto skutočnosti preukázať
žiadosťou o ošetrovné, ktoré potvrdzuje ošet-
rujúci lekár dieťaťa alebo chorého člena rodi-
ny na predpísanom tlačive. Zákonník prá-
ce ani zákon o sociálnom poistení nelimitujú
dĺžku trvania potreby ošetrovania chorého
člena rodiny alebo starostlivosti o dieťa ani
v počte dní pri konkrétnej potrebe ošetrova-
nia alebo starostlivosti, ani v rámci počtu dní
ošetrovania alebo starostlivosti v kalendár-
nom roku.
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EPI monitoring (monitoring.epi.sk) – unikátny nástroj na preverovanie
a vyhľadávanie nových obchodných partnerov, ale aj na spoľahlivé sledova-
nie informácií o subjektoch, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii.



Zákon o sociálnom poistení obmedzuje
iba dobu poskytovania ošetrovného pri jed-
nej potrebe ošetrovania a starostlivosti na
10 kalendárnych dní.

Zamestnanec, ktorý ošetruje chorého člena
rodiny alebo sa stará a dieťa do 10 rokov
veku, nie je povinný platiť poistné na sociál-
ne poistenie od prvého dňa ošetrovania čle-
na rodiny a starostlivosti o dieťa, najdlhšie
do 10. dňa, ak potreba ošetrovania a sta-
rostlivosti trvá. Od 11. dňa potreby ošetro-
vania a starostlivosti sa mu povinné sociál-
ne poistenie prerušuje až do skončenia po-
treby tohto ošetrovania alebo starostlivos-
ti. Zamestnávateľ je povinný prerušenie

poistenia oznámiť príslušnej pobočke So-
ciálnej poisťovne zaslaním Registračného
listu FO.

Za zamestnanca, ktorý poberá ošetrovné,
za zamestnanca, ktorému nevznikol nárok
na ošetrovné, a za zamestnanca, ktoré-
mu zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí
10. dňa potreby ošetrovania alebo starostli-
vosti, je na účely zdravotného poistenia
platiteľom poistného štát.

Zamestnávateľ je povinný túto skutočnosť
oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni po-
daním Oznámenia zamestnávateľa o pois-
tencoch pri zmene platiteľa poistného.

Riešime vaše problémy � Vy sa pýtate – my odpovedáme
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Sociálna poisťovňa

Registračný list FO

Zdravotná poisťovňa

Oznámenie zamestnávateľa

Ošetrovanie člena rodiny do 10 ka-
lendárnych dní

Neoznamuje sa Kód: 1O Z/1O K

Termín: do konca mesiaca nasledujú-
ceho po mesiaci, v ktorom vznikla OČR/
skončila OČR

Ošetrovanie člena rodiny od 11. dňa RLFO: prerušenie

Dátum vzniku prerušenia/
Dátum zániku prerušenia

Dôvod prerušenia: 4

Termín: do 8 kalendárnych dní

Kód: 1O K

Termín: do konca mesiaca nasledujú-
ceho po mesiaci, v ktorom skončila
OČR

Otázka č. 22: Dva pracovné pomery
U jedného zamestnávateľa má zamestna-
nec 100 % úväzok. Zamestnanec chce
pracovať aj u iného zamestnávateľa. Aký
maximálny úväzok môže mať? Bude mať
nárok na stravovanie?

Zákonník práce vo svojich ustanoveniach
neupravuje povinnosť spočítavania pracov-
ného času pri pracovných pomeroch uzatvo-
rených či už u toho istého zamestnávateľa,

alebo u rôznych zamestnávateľov. Podľa
§ 50 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník prá-
ce môže zamestnávateľ dohodnúť niekoľko
pracovných pomerov s tým istým zamest-
nancom len na činnosti spočívajúce v prá-
cach iného druhu. Práva a povinnosti z tých-
to pracovných pomerov sa posudzujú samos-
tatne. Zamestnanec môže mať uzatvorené
dva pracovné pomery u dvoch rôznych za-
mestnávateľov aj na plný úväzok.

Rýchle a prehľadné informácie o finančnej situácii a platobnej disciplíne
obchodných spoločností a iných subjektov nájdete na monitoring.epi.sk.



Podstatné je to, ako bude mať dohodnutý
týždenný pracovný čas a vymedzené pra-
covné zmeny v jednotlivých dňoch u každé-
ho zamestnávateľa tak, aby sa mu neprekrý-
vali. Prípadne je možné dohodnúť v pracov-
nej zmluve výkon práce doma alebo na inom
dohodnutom mieste ako domácku prácu ale-
bo teleprácu použitím informačných techno-
lógií (§ 52 Zákonníka práce).

Ustanovenie § 152 Zákonníka práce upra-
vuje povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť
stravovanie zamestnancom. Nárok na po-
skytnutie stravy má každý zamestnanec,
ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva
prácu viac ako štyri hodiny. Ak zamestna-
nec splní podmienku na zabezpečenie stra-
vovania, bude mať nárok na stravovanie
z každého pracovného pomeru.
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Záver

Zákonník práce vo svojich ustanoveniach neupravuje povinnosť spočítavania pracovného času pri pracov-
ných pomeroch uzatvorených či už u toho istého zamestnávateľa alebo u rôznych zamestnávateľov.

�

Otázka č. 23: Zamestnanec českého zamestnávateľa
s miestom výkonu práce na Slovensku

Zamestnávateľ so sídlom v ČR chce
uzatvoriť pracovnú zmluvu so sloven-
ským občanom, ktorý má trvalý pobyt
v ČR. Miesto výkonu práce bude v SR.
1. Z pohľadu Zákonníka práce sa bude

riadiť legislatívou ČR alebo legislatí-
vou SR?

2. Z pohľadu poistenia, do ktorej kraji-
ny sa bude platiť poistné?

3. Z pohľadu dane z príjmov zo závislej
činnosti, do ktorej krajiny sa bude
platiť preddavok? Ak zamestnanec
bude dlhodobo pracovať v SR, stane
sa rezidentom SR?

1. Ak zamestnávateľ so sídlom v ČR uza-
tvorípracovnú zmluvu s fyzickou osobou,
bez ohľadu na trvalý pobyt osoby,
s miestom výkonu práce v zahraničí, t. j.
nie v ČR, ale v cudzine (SR), uzatvorený
pracovnoprávny vzťah sa bude riadiť pra-
covnoprávnymi predpismi ČR. Zamest-
nanec v súlade s pracovnou zmluvou
bude bežne práce pre zamestnávateľa

vykonávať v cudzine. V uvedenom prípa-
de nepôjde o vyslanie zamestnanca na
výkon prác pri cezhraničnom poskytova-
níslužieb a nepôjde o vyslaného hosťujú-
ceho zamestnanca na území SR, ktorým
podľa § 5 ods. 6 písm. a) Zákonníka
práce je zamestnanec, ktorý počas ur-
čenej doby vykonáva prácu v SR pri po-
skytovaní služieb, pričom bežne pracu-
je v inom členskom štáte EÚ.

2. Pri posudzovaní povinnosti zdravotné-
ho a sociálneho poistenia osôb pracu-
júcich na území Slovenskej republiky je
nevyhnutné rešpektovať legislatívu Eu-
rópskej únie – Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004
o koordinácii systémov sociálneho za-
bezpečenia. Podľa všeobecného pra-
vidla určujúceho príslušnosť k právnym
predpisom len jedného členského štátu
osoby zamestnané iba v jednom člen-
skom štáte podliehajú právnym pred-
pisom sociálneho zabezpečenia štátu,

Od 25. 5. 2018 nastane revolúcia v ochrane osobných údajov. Pripravte sa
už v predstihu na bezproblémové prijatie nových zmien na školení s lektorkou
JUDr. Marcelou Macovou, PhD.



v ktorom činnosť zamestnania vykoná-
vajú. Znamená to, že dané osoby budú
podliehať právnym predpisom zdravot-
ného poistenia a sociálneho poistenia
štátu, v ktorom činnosť vykonávajú, ne-
závisle od toho, v ktorom členskom štá-
te majú bydlisko.
Zamestnávateľ, ktorý nemá sídlo alebo
miesto podnikania v SR a ktorý zamest-
ná občana Európskej únie, zamestna-
ného iba na území SR, je povinný plniť
odvodové a všetky ostatné povinnosti
podľa slovenského zákona o zdravot-
nom poistení a zákona o sociálnom po-
istení. Z uvedeného dôvodu musí byť
česká firma, ktorá zamestnáva zamest-
nanca na území SR, registrovaná ako
zamestnávateľ v Sociálnej poisťovni
a príslušnej zdravotnej poisťovni, v kto-
rej je zamestnanec poistený, na Slo-
vensku.

3. Ak má fyzická osoba trvalé bydlisko
v ČR, je podľa českého vnútroštátneho
daňového predpisu rezidentom ČR.
Ak na území SR nemá trvalý pobyt, ale
v príslušnom kalendárnom roku sa zdr-
žiava na tomto území viac ako 183 dní,
je podľa slovenského zákona o dani
z príjmov rezidentom Slovenskej re-
publiky.
Dochádza k vzniku dvojitej rezidencie,
preto sa uplatnia rozhraničovacie krité-
riá vymedzené v článku 4 medzinárod-
nej zmluvy č. 238/2003 Z. z. uzatvorenej
medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého
zdanenia. Ak sa v zmysle týchto kritérií
bude zamestnanec z otázky považovať
za rezidenta ČR, aj napriek tomu, že na
území SR sa bude zdržiavať dlhodobo,
bude považovaný za daňovníka s ob-
medzenou daňovou povinnosťou na
území SR.

Ak daňovník s obmedzenou daňovou po-
vinnosťou vykonáva závislú činnosť na
území SR, jeho príjem podlieha zdaneniu
v SR.

Príjem zo závislej činnosti sa zdaňuje pred-
davkovo, t. j. preddavky na daň mesač-
ne odvádza český zamestnávateľ, ktorý sa
stane zahraničným platiteľom dane podľa
§ 48 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príj-
mov.

Ak zamestnávateľ so sídlom v zahraničí za-
mestnáva na území SR zamestnancov dlh-
šie ako 183 dní, a to súvisle alebo v niekoľ-
kých obdobiach v akomkoľvek období 12 po
sebe nasledujúcich mesiacov, je v súlade
s § 48 zákona o dani z príjmov zahranič-
ným platiteľom dane s povinnosťou vybera-
nia a platenia preddavkov na daň z príjmov
zo závislej činnosti podľa § 35 zákona o dani
z príjmov a s povinnosťou plnenia ostatných
povinností platiteľa dane z príjmov zo závis-
lej činnosti.

Z uvedeného dôvodu musí byť česká firma,
ktorá zamestnáva zamestnanca na území
SR, registrovaná ako zahraničný platiteľ
dane u správcu dane podľa miesta výkonu
závislej činnosti.

Ak zamestnanec, daňový rezident ČR,
bude činnosť na území SR vykonávať po-
čas jedného alebo viacerých období, ktoré
nepresiahnu v úhrne 183 dní v akomkoľvek
dvanásťmesačnom období, ktoré sa začína
alebo končí v príslušnom daňovom roku,
príjem zo závislej činnosti podľa článku 14
ods. 2 zmluvy o zamedzení dvojitého zda-
nenia podlieha zdaneniu v ČR.

Riešime vaše problémy � Vy sa pýtate – my odpovedáme
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Neplaťte menej, ale ani viac DPH, než je nevyhnutné. Lektori Ozimý – Tužin-
ský vás na školení Daňová optimalizácia v roku 2017 naučia, ako zvýšiť vlastné
imanie; ako zvýšiť výsledok hospodárenia a ako sa vyhnúť daňovej strate.



Otázka č. 24: Zrážky zo mzdy
Zamestnankyňa je poberateľkou invalid-
ného dôchodku vo výške 108,20 €. Za-
mestnávateľovi bola doručená exekú-
cia. Jej čistý príjem je za mesiac jún
2017 v sume 435,02 €. Je vydatá a má
dve už zaopatrené deti. Zo mzdy sa ne-
vykonávajú žiadne zrážky. Ako sa vypo-
čítajú zrážky zo mzdy?

Pri exekúcii zrážkami zo mzdy sa povinnému
nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných
príjmov základná suma, ktorá je upravená
nariadením vlády SR č. 268/2006 Z. z. o roz-
sahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia
(§ 70 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný po-
riadok). U povinného, ktorý je poberateľom
invalidného dôchodku, je základná suma vo
výške 198,09 € do 30. 6. 2017. Od 1. 7. 2017
je základná suma vo výške 199,48 €. Na
vyživovanú osobu sa započíta 99,04 € do
30. 6. 2017 a 99,74 € od 1. 7. 2017.

Výpočet zrážky z výplaty za jún 2017:

Čistá mzda 435,02 €

- na povinného 198,09 €

- na vyživovanú osobu 99,04 €

Zvyšok čistej mzdy 137,89 €

Prvá tretina 45,96 €

Druhá tretina 45,96 €

Tretia tretina 45,96 €

+ 0,01 € zo zaokrúhlenia

Výpočet zrážky z výplaty za júl 2017:

Čistá mzda 435,02 €

- na povinného 199,48 €

- na vyživovanú osobu 99,74 €

Zvyšok čistej mzdy 135,80 €

Prvá tretina 45,26 €

Druhá tretina 45,26 €

Tretia tretina 45,26 €

+ 0,02 € zo zaokrúhlenia
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Záver

Pohľadávky sa uspokojujú podľa ich poradia, ktoré je určené dňom doručenia exekučného príkazu na začatie
exekúcie. V otázke nie je uvedené, či ide o prednostnú pohľadávku. Ak nie, tak zamestnávateľ zrazí zo mzdy
zamestnanca zrážku z prvej tretiny. Ak by išlo o prednostnú pohľadávku, tak zamestnávateľ vykoná zrážku
z druhej tretiny a aj z prvej tretiny.

�

Otázka č. 25: Skončenie pracovného pomeru
Zamestnankyňa má u zamestnávateľa
uzatvorené dve pracovné zmluvy. Jed-
nu na 0,7 úväzku ako hospodárka školy
a druhú na 0,5 úväzku v kuchyni. Zamest-
návateľ potrebuje hospodárku na celý
úväzok.

Je možne dať výpoveď hospodárke ško-
ly a prijať novú silu na jej miesto na celý

úväzok? Patrí v takom prípade hospo-
dárke školy odstupné z 0,7 úväzku, aj
keď naďalej ostane pracovať na druhú
zmluvu v kuchyni na 0,5 úväzok?

V zmysle § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka
práce zamestnávateľ môže dať zamest-
nancovi výpoveď iba z dôvodov, ak sa za-
mestnanec stane nadbytočný vzhľadom na

Neplaťte zbytočné pokuty! Všetko o správnom procese prijímania cudzin-
cov či vysielaní zamestnancov do zahraničia na školení so skúsenou lektor-
kou Júliou Pšenkovou.



písomné rozhodnutie zamestnávateľa ale-
bo príslušného orgánu o zmene jeho úloh,
technického vybavenia alebo o znížení sta-
vu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efek-
tívnosť práce alebo o iných organizačných
zmenách.

Zmena pracovného úväzku hospodárky ško-
ly z pôvodného čiastočného (0,7) na celý
pracovný úväzok predstavuje organizačnú
zmenu zamestnávateľa, ktorou sa ruší pra-
covné miesto hospodárky školy v rozsahu
0,7 úväzku a vytvára nové pracovné miesto
hospodárky v rozsahu 1,00 úväzku.

Toto novovytvorené pracovné miesto musí
byť v zmysle § 63 ods. 2 Zákonníka prá-
ce ponúknuté pôvodnej zamestnankyni,
a to aj napriek tomu, že dotknutá zamest-
nankyňa má s tým istým zamestnávateľom
aj pracovný úväzok na prácu v kuchyni.

Podľa § 50 Zákonníka práce zamestnávateľ
môže dohodnúť s tým istým zamestnancom
niekoľko pracovných pomerov, avšak len na
činnosti spočívajúce v prácach iného druhu.

Čo sa týka rozsahu úväzkov, práva a povin-
nosti z týchto pracovných pomerov sa posu-
dzujú samostatne, preto sa ani pracovný

čas v jednotlivých pracovných pomeroch
nebude spočítavať, ale bude pre každý pra-
covný pomer posudzovaný samostatne.

Z uvedeného vyplýva, že je možné u toho
istého zamestnávateľa uzatvoriť s tým is-
tým zamestnancom dva pracovné pomery
aj na plný pracovný úväzok, o to viac na je-
den plný a jeden polovičný úväzok, samo-
zrejme, vždy za predpokladu, že je ob-
jektívne možné v danom časovom rozsahu
dohodnuté práce vykonávať.

Iba v prípade, ak by dotknutá zamestnanky-
ňa odmietla ponúkané novovytvorené pra-
covné miesto hospodárky v rozsahu 1,00
úväzku, bolo by možné s danou zamestnan-
kyňou ukončiť pracovný pomer výpoveďou
podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka prá-
ce za predpokladu splnenia všetkých ďalších
hmotnoprávnych, ako i procesných náleži-
tostí spojených s ukončovaním pracovného
pomeru výpoveďou.

Zamestnankyni vzniká v danom prípade
tiež nárok na odstupné podľa § 76 Zákonní-
ka práce, a to napriek tomu, že jej pracovný
úväzok v kuchyni zostáva i naďalej v plat-
nosti.

Riešime vaše problémy � Vy sa pýtate – my odpovedáme
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Záver

Zmena pracovného úväzku hospodárky školy z pôvodného čiastočného (0,7) na celý pracovný úväzok pred-
stavuje organizačnú zmenu zamestnávateľa.

Novovytvorené pracovné miesto hospodárky v rozsahu 1,00 musí byť v zmysle § 63 ods. 2 Zákonníka prá-
ce ponúknuté pôvodnej zamestnankyni, a to aj napriek tomu, že dotknutá zamestnankyňa má s tým istým za-
mestnávateľom aj pracovný úväzok na prácu v kuchyni.

Ak zamestnankyňa dané miesto odmietne, možno s ňou ukončiť pracovný pomer výpoveďou, pričom jej vzni-
ká nárok na odstupné podľa § 76 Zákonníka práce, a to napriek tomu, že jej pracovný úväzok v kuchyni zostá-
va i naďalej v platnosti.

�

O zmenách v zákonoch a ich vplyve na vymáhanie pohľadávok vás na praktic-
kom školení informuje Ing. Ľubomír Havierník. Získajte náhľad na krízové riadenie
a komunikáciu, ktoré vám uľahčia vyrovnať sa s problémami v rizikovom období.



Otázka č. 26: Dohody v zmysle novely zákona o službách
zamestnanosti

Žiak strednej školy po ukončení štúdia
sa zaeviduje na úrade práce a od 19. 6.
2017 do 28. 7. 2017 bude pracovať na do-
hodu o pracovnej činnosti, teda počet
dní nepresiahne 40 dní v kalendárnom
roku a výška príjmu je zachovaná 75 %
zo sumy životného minima pre jednu pl-
noletú fyzickú osobu. Môže mať tento
uchádzač o zamestnanie uzatvorenú
ďalšiu dohodu napríklad od 29. 7. 2017,
ktorá bude trvať ďalších 40 kalendár-
nych dní? Môže uvedeného dohodára
zamestnávateľ prihlásiť do zdravotnej
poisťovne na celé obdobie trvania doho-
dy? Má rodič tohto žiaka nárok na daňo-
vý bonus do konca augusta aj napriek
tomu, že je evidovaný na úrade práce
a bude mať príjem na základe dohody?

Ak sa žiak po skončení strednej školy zaevi-
duje do evidencie uchádzačov o zamestna-
nie a uzatvorí od 19. 6. 2017 do 28. 7. 2017
dohodu o pracovnej činnosti, toto obdobie
sa mu bude počítať do počtu 40 kalendár-
nych dní trvania dohody, ktoré nesmú byť
presiahnuté, ak bude chcieť byť naďalej ve-
dený v evidencii uchádzačov o zamestna-
nie, pretože v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zá-
kona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestna-
nosti od 1. 5. 2017 uchádzač o zamestnanie
môže byť v pracovnoprávnom vzťahu na zá-
klade dohody o práci vykonávanej mimo
pracovného pomeru, ak trvanie tohto pra-
covnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne
40 dní v kalendárnom roku a ak mesačná
odmena nepresiahne v úhrne sumu život-
ného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu podľa osobitného predpisu (zákon

č. 601/2003 Z. z. o životnom minime) platnú
k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za
ktorý sa preukazuje výška odmeny u za-
mestnávateľa.

To znamená, že ak bude mať uchádzač
o zamestnanie uzatvorenú dohodu o pra-
covnej činnosti od 19. 6. 2017 do 28. 7.
2017, tak už nemôže uzatvoriť ďalšiu doho-
du o pracovnej činnosti, pretože by ho úrad
práce vyradil z evidencie uchádzačov, pre-
tože dňom 28. 7. 2017 je naplnený počet
40 kalendárnych dní trvania dohody.

Uchádzač o zamestnanie nemôže mať sú-
časne uzatvorené viaceré dohody.

Ak bude uzatvorená dohoda s pravidelným
príjmom a dohodár bude vykonávať prácu
päť dní v týždni, tak zamestnávateľ môže
prihlásiť uvedeného dohodára do zdravot-
nej poisťovne na celé obdobie trvania do-
hody. Nárok na daňový bonus je na nezao-
patrené dieťa. Za nezaopatrené dieťa sa
považuje aj dieťa, ktoré sa sústavne pripra-
vuje na povolanie štúdiom.

Za sústavnú prípravu na povolanie štúdiom
sa považuje podľa § 4 ods. 4 písm. a) zákona
č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa aj obdo-
bie bezprostredne nadväzujúce na skonče-
nie štúdia na strednej škole, najdlhšie do
konca školského roka, v ktorom dieťa skonči-
lo štúdium na strednej škole, čiže na uvede-
ného žiaka je nárok na daňový bonus do
31. 8. 2017, bez ohľadu na to, že je vedený
v evidencii uchádzačov o zamestnanie a že
uvedený žiak bude mať vlastný príjem.
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Potrebujete doplniť vedomosti zo mzdovej alebo účtovnej oblasti? Navštívte
2-dňové školenie Mzdy pre začiatočníkov so skúsenou lektorkou Júliou
Pšenkovou.



Vyhľadávač PMPP
ročník 2017

Vysvetlivky:
Z – zákon, nariadenie, opatrenie Č – článok V – vzor (počet)
K – komentár P – príklad (počet) T – tlačivo (počet)

Oblasť Názov príspevku PMPP č. Str. Z K Č P V T

Bezpečnosť
práce

Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík a rizikové
práce

2-3/2017 123 x

Choroby z povolania – následok negatívneho pôsobenia zdra-
viu škodlivých faktorov pracovného prostredia na zdravie
zamestnancov

9-10/2017 112 x

Preventívna lekárska prehliadka 14-15/2017 154 x

Dohoda o vykonaní práce a posúdenie zdravotnej spôsobilosti
zamestnanca

14-15/2017 163 x

Cestovné
náhrady

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a jeho
dosah v praxi

4-5/2017 129 x

Pár poznámok k pojmom pracovisko a miesto výkonu práce 14-15/2017 68 x

Pracovná cesta medzi dvomi miestami výkonu práce 14-15/2017 164 x

Odmietnutie preddavku na zahraničnú pracovnú cestu 14-15/2017 166 x

Daň z príjmov

Zdaňovanie príjmovzo závislej činnosti vo vzťahu k zahraničiu 1/2017 20 x

Porovnanie – pracovný pomer/dohodár/živnosť 2-3/2017 50 x

Preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti u daňovníkov
s obmedzenou daňovou povinnosťou

2-3/2017 177 x

Dividendy od roku 2017 6-7/2017 470 x

Paušálne výdavky v roku 2017 6-7/2017 478 x

Daňový bonus pri príjmoch zo zahraničia 8/2017 253 x

Študenti a letné brigády – dane a odvody 12-13/2017 33 x

Životné minimum od 1. júla 2017 12-13/2017 42 x

Daňové a nedaňové výdavky 14-15/2017 24 x

Dovolenka

Dodatková dovolenka 1/2017 154 x

Dovolenka pri zmene úväzku 2-3/2017 173 x

Nárok na dovolenku počas obdobia práceneschopnosti 2-3/2017 175 x

Nárok na dovolenku počas práceneschopnosti 4-5/2017 201 x

Dovolenka v otázkach a odpovediach 11/2017 123 x

Nárok na dovolenku 11/2017 160 x

Pomerná časť dovolenky 11/2017 167 x

Nárok na dovolenku 12-13/2017 177 x

Dovolenka 12-13/2017 180 x

Preplatenie dovolenky 14-15/2017 154 x
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Oblasť Názov príspevku PMPP č. Str. Z K Č P V T

Dovolenka
Preplatenie dovolenky 14-15/2017 157 x

Dovolenka po materskej a rodičovskej dovolenke 14-15/2017 167 x

Mzda

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie
v aplikačnej praxi

2-3/2017 67 x

Dosahy zvýšenia minimálnej mzdy na rok 2017 2-3/2017 78 x

Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku 4-5/2017 200 x

Výška mzdy 4-5/2017 202 x

Mzda za prácu nadčas v nočných hodinách 9-10/2017 148 x

Splatnosť mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas 9-10/2017 149 x

Príplatok za zmennosť 14-15/2017 158 x

Mzdová
učtáreň

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva
pri uzatváraní roku 2016 a prechode na rok 2017

2-3/2017 12 x

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej
činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2016

4-5/2017 87 x

Prehľad mzdových veličín používaných od 1. januára 2017 4-5/2017 154 x

Právne
predpisy

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (s účin-
nosťou od 1. 12. 2016)

4-5/2017 32 x x

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (s účinnosťou
od 1. 1. 2017)

6-7/2017 4 x x

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (s účinnosťou
od 1. 1. 2017)

8/2017 3 x x

Zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní
zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb

9-10/2017 6 x

Poistenie,
odvody
a dávky

Nároky zamestnancov z úrazového poistenia pri pracovnom
úraze a chorobe z povolania

2-3/2017 33 x

Všeobecný vymeriavací základ a priemerná mesačná mzda
za rok 2015

2-3/2017 59 x

Odvody poistného od 1. januára 2017 4-5/2017 138 x

Zmeny pre podnikateľov v roku 2017 6-7/2017 442 x

Zmeny v zákone o zdravotnom poistení účinné od 1. 1. 2017 8/2017 228 x

Poistné na zdravotné poistenie zaplatené bez právneho dôvodu 8/2017 253 x

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2016 9-10/2017 64 x

Materské a rodičovský príspevok od 1. 5. 2017 9-10/2017 102 x

Dávky v chorobe 9-10/2017 122 x

Príjem vyplatený bývalému zamestnancovi na základe roz-
hodnutia súdu

11/2017 163 x

Poskytovanie vyrovnávacej dávky z nemocenského poistenia 14-15/2017 47 x

Práca a EÚ Práca v zahraničí – Island 1/2017 115 x
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Praktické príklady zo súčasných noviel a zmien v zákonoch vám ponúka-
me aj v digitálnej podobe. Získajte ročný prístup k širokej ponuke videoškole-
ní len za 120 €. Viacej informácií na www.profivzdelavanie.sk.
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Oblasť Názov príspevku PMPP č. Str. Z K Č P V T

Práca a EÚ

Práca v zahraničí – Luxembursko 1/2017 144 x

Zamestnanie občana z Bulharska 1/2017 146 x

Práca v zahraničí – Estónska republika 2-3/2017 162 x

Práca v zahraničí – Litva 4-5/2017 160 x

Práca v zahraničí – Lotyšsko 4-5/2017 168 x

Práca v zahraničí – Slovinsko 4-5/2017 186 x

Práca v zahraničí – Švajčiarsko 6-7/2017 496 x

Práca v zahraničí – Taliansko 8/2017 240 x

Práca v zahraničí – Poľsko 9-10/2017 133 x

Práca v zahraničí – Grécko 11/2017 144 x

Práca v zahraničí – Francúzsko 12-13/2017 142 x

Práca v zahraničí – Španielsko 12-13/2017 159 x

Práca v zahraničí – Nemecko 14-15/2017 114 x

Práca v zahraničí – Švédske kráľovstvo 14-15/2017 135 x

Zákon o kolektívnom vyjednávaní – zmeny účinné od 1. 9.
2017

14-15/2017 108

Rôzne

Pôžička zamestnancovi 1/2017 149 x

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii – novela 6-7/2017 486 x

SZČO a prevod podniku na manželku 8/2017 254 x

Novela zákona o službách zamestnanosti s účinnosťou od
1. 5. 2017

9-10/2017 89 x

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi s účinnosťou od 1. 5.
2017

12-13/2017 50 x

Nariadenie o ochrane osobných údajov a pripravovaný nový
zákon o ochrane osobných údajov účinné od mája 2018

12-13/2017 57 x

Porovnanie zodpovednej osoby podľa zákona a nariadenia
o ochrane osobných údajov

12-13/2017 68 x

Rodinná mediácia ako prevencia konfliktov na pracovisku 12-13/2017 118 x

Vládne opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia 12-13/2017 132 x

Účasť zamestnancov na podnikaní spoločnosti prostredníc-
tvom zamestnaneckého akcionárstva

14-15/2017 41 x

Konanie v rozpore s dobrými mravmi 14-15/2017 54 x

Vyslanie
zamestnancov

Vyslanie zamestnancov na výkon prác do iného členského
štátu EÚ

1/2017 96 x

Cezhraničné vysielanie zamestnancov (právna úprava EÚ,
SR a vybraných štátov) – 1. časť

9-10/2017 13 x

Cezhraničné vysielanie zamestnancov (právna úprava EÚ,
SR a vybraných štátov) – 2. časť

11-2017 10 x

V

Odborné školenia a konferencie s kvalifikovanými lektormi takmer po ce-
lom Slovensku. Sledujte našu ponuku školení na www.profivzdelavanie.sk
a my vám garantujeme, že nič nezmeškáte.



Oblasť Názov príspevku PMPP č. Str. Z K Č P V T

Vyslanie
zamestnancov

Cezhraničné vysielanie zamestnancov (právna úprava EÚ,
SR a vybraných štátov) – 3. časť

12-13/2017 11 x

Vysielanie zamestnancov do Českej republiky – odvody, daň,
cestovné náhrady

14-15/2017 161 x

Zákonník práce

Má zamestnanec povinnosti po svojom odvolaní z funkcie? 1/2017 39 x

Pracovný čas v doprave so zameraním na cestnú dopravu 1/2017 43 x

Hmotná zodpovednosť 1/2017 54 x

Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní 1/2017 65 x x

Hromadné prepúšťanie 1/2017 74 x

Delené pracovné miesto (job sharing) 1/2017 80 x

Prestávky v práci 1/2017 88 x

Vrátenie odstupného 1/2017 148 x

Dva pracovné pomery 1/2017 149 x

Prepočet nároku na dovolenku pri zmene úväzku 1/2017 152 x

Odchodné 1/2017 152 x

Doručovanie v pracovnom práve 1/2017 153 x

Stravovanie u dohodára 1/2017 153 x

Odchodné 1/2017 154 x

Nočná práca 1/2017 157 x

Predĺženie pracovnej zmluvy 1/2017 158 x

Príspevok na stravovanie zamestnanca 1/2017 160 x

Predzmluvné vzťahy 2-3/2017 108 x

Telepráca, domácka práca a home office v otázkach a odpo-
vediach

2-3/2017 116 x

Nepretržitý denný odpočinok 2-3/2017 172 x

Druh práce 2-3/2017 174 x

Nárok na stravovanie počas pracovnej pohotovosti 4-5/2017 199 x

Dohoda o zmene pracovných podmienok 4-5/2017 200 x

Materské a rodičovská dovolenka u otca dieťaťa 4-5/2017 203 x

Dohoda o brigádnickej práci študentov 4-5/2017 204 x

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 4-5/2017 205 x

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím 6-7/2017 452 x

Práca na dohodu 9-10/2017 150 x

Preradenie zamestnanca na inú prácu 9-10/2017 151 x

Niektoré vybrané otázky týkajúce sa kamiónovej dopravy 11/2017 11 x

Stravovanie 11/2017 160 x
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„Revolúcia“ v ochrane osobných údajov účinná od 25. mája 2018. Začnite sa
už teraz priebežne pripravovať na zmeny, ktorým sa budúci rok určite nevyhnete,
a to na jednej z unikátnych konferencií o Ochrane osobných údajov.
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Oblasť Názov príspevku PMPP č. Str. Z K Č P V T

Zákonník práce

Delená zmena a príplatok za zmennosť 11/2017 161 x

Nárok na poskytnutie stravy 11/2017 164 x

Dohoda o brigádnickej práci študentov 11/2017 165 x

Pružný pracovný čas 11/2017 166 x

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca 11/2017 168 x

Dovolenka a prekážky v práci pri kratšom pracovnom čase 11/2017 169 x

Právne úkony fyzickej osoby a právnickej osoby ako podnika-
teľa – zamestnávateľa v zmysle Zákonníka práce v súlade
s Obchodným zákonníkom

12-13/2017 72

Ukončenie rodičovskej dovolenky 12-13/2017 173 x

Dohoda o brigádnickej práci študentov 12-13/2017 174 x

Stravovanie 12-13/2017 174 x

Neprítomnosť v práci a porušenie pracovnej disciplíny 12-13/2017 175 x

Fond pracovného času 12-13/2017 176 x

Zamestnanie študenta 12-13/2017 176 x

Výpoveď a dočasná pracovná neschopnosť 12-13/2017 180 x

Dá sa rozhodnúť o nadbytočnosti, ak zamestnanec zle pracuje? 14-15/2017 72 x

Neplatné skončenie pracovného pomeru 14-15/2017 155 x

Neplatené voľno 14-15/2017 159 x

Ďalší pracovný pomer 14-15/2017 160 x

Zmena pracovnej zmluvy 14-15/2017 164 x

Verejná správa

Nárok na pridanú dovolenku 1/2017 147 x

Preplatenie dovolenky hlavnému kontrolórovi 1/2017 156 x

Pedagogická prax a uznanie tretieho stupňa vysokoškolského
vzdelania ako prvej atestácie

1/2017 157 x

Schválenie odmeny a platu v obci so spätnou platnosťou 1/2017 159 x

Príplatok za prácu v sobotu alebo nedeľu 2-3/2017 176 x

Vedenie účtovníctva a personálnej agendy 4-5/2017 203 x

Nový zákon o štátnej službe – porovnanie so súčasným zá-
konom

12-13/2017 85 x

Pracovná zmluva riaditeľa školy 12-13/2017 178 x

Zmeny vo financovaní regionálneho školstva od 1. 9. 2017 14-15/2017 74 x

Možnosti mediácie v samospráve 14-15/2017 88 x

Pracovná zmluva pre výkon práce vo verejnom záujme + vzor 14-15/2017 101 x

Príkazná zmluva + vzor 14-15/2017 105 x

Poslanec a nárok na materské 14-15/2017 165 x

V

Hľadáte reklamný priestor? Vysoká obsahová relevancia, tisíce návštevní-
kov a kvalitný obsah. Kde umiestnime váš banner? Pozrite si služby na
www.pp.sk.



Každý desiaty mesačný výkaz
a hromadné oznámenie sú chybné

Každý desiaty mesačný výkaz a každé desiate hromadné oznámenie
posielajú firmy do zdravotných poisťovní s chybami. Ukázala to služba
Zamestnávatelia online od zdravotnej poisťovne Dôvera.

Za jeden rok, odkedy je táto služba pre mzdá-
rov, účtovníkov a personalistov v prevádzke,
ju zamestnávatelia využili už 500-tisíc ráz.
„Najviac oceňujú práve možnosť overiť si
správnosť mesačných výkazov a hromad-
ných oznámení. Vedia sa tak vyhnúť doda-
točným opravným výkazom a chybám v úč-
tovníctve,“ hovorí Zuzana Černá z Dôvery.

Práve opravy a dodatočné zmeny v účtov-
níctve sú nočnou morou každého podni-
kateľského subjektu.

Nielenže ochromujú bežnú prevádzku úč-
tovných oddelení, ale sú spojené aj s rizi-
kom kumulovania ďalších chýb a násled-
ných možných postihov. Chyby veľmi často
vznikajú kvôli nesprávnym alebo neúplným

informáciám od zamestnancov, ktorí si ne-
splnia svoje oznamovacie povinnosti. Časť
týchto chýb vie služba Zamestnávatelia on-
line odhaliť vopred.

Služba je funkciou Elektronickej pobočky
Dôvery, ktorá je zapracovaná do mzdo-
vých a personálnych softvérov používa-
ných zamestnávateľmi a prináša pracovní-
kom mzdových učtární viacero užitočných
vylepšení.

Umožňuje tiež overiť si nárok na odvodovú
odpočítateľnú položku skôr, než si ju za-
mestnávateľ na základe písomného vyhlá-
senia zamestnanca uplatní v mesačnom
výkaze. Zatiaľ túto službu zamestnávatelia
využili zhruba tisíc ráz.
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TIP: Kontrola správnosti hromadných oznámení a mesačných výkazov
Hromadné oznámenia si môžete otestovať
skôr, ako ich pošlete do poisťovne, navyše
cez viac kontrol, ako to bolo doteraz možné
cez Elektronickú pobočku.

Kontrola prebieha voči aktuálnym dátam, tak
ako sa kontrolujú už reálne zaslané výkazy
a oznámenia. Výsledkom kontroly mesač-
ných výkazov je zrozumiteľne popísaný zoz-
nam chýb, ktoré treba opraviť pred finálnym
odoslaním oznámenia do Dôvery.

Toto testovanie môžete vykonať kedykoľvek
počas mesiaca a opakovať ho bez obme-
dzenia, až kým nebude výsledok bezchybný.
– Otestované a správne hromadné ozná-

menie sa odošle priamo z počítača, bez
nutnosti generovania a ukladania súbo-
rov niekam na plochu počítača a ná-
sledného odoslania cez Elektronickú
pobočku.

– Rovnakým spôsobom sa dajú otestovať
a odoslať aj mesačné výkazy.

TIP: Overenie odvodovej odpočítateľnej položky
Odvodová odpočítateľná položka (OOP)
spôsobuje v účtovníctve problémy v prípa-
de, že si ju zamestnanec uplatňuje aj vtedy,

keď na ňu nemá nárok a zamestnávateľ ne-
má možnosť tento nárok si overiť. Ide naprík-
lad o prípad, keď má zamestnanec súčasne



dvoch zamestnávateľov, u jedného pracuje
na trvalý pracovný pomer a u druhého pracu-
je na dohodu (napr. poisťovací agent), je sú-
časne živnostníkom.

– Pre overenie nároku odvodovej odpočí-
tateľnej položky stačí jeden klik vo svo-
jom mzdovom/účtovnom softvéri.

Inzercia | Každý desiaty mesačný výkaz a hromadné oznámenie sú chybné
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Príklad

Zamestnanec nastúpil do zamestnania 1. apríla 2017, zároveň podpísal u zamestnávateľa prehlásenie pre
uplatnenie OOP. Pri tom, ako ho vypisoval, si neuvedomil, že má podpísanú dohodu o vykonaní práce u iného
zamestnávateľa (napríklad chodí každý deň na pol hodinu niekam upratovať). V takomto prípade si však takýto
zamestnanec/zamestnávateľ nemôže uplatňovať OOP v mesačných preddavkoch. OOP sa uplatní až v roč-
nom zúčtovaní, ktoré vykoná zdravotná poisťovňa. Keďže zamestnávateľ o tejto skutočnosti nevedel, dotyč-
nému zamestnancovi vypočítal a vykázal OOP v mesačnom výkaze a ten zaslal do zdravotnej poisťovne.
Po kontrole takto zaslaného mesačného výkazu (MV) zdravotná poisťovňa informuje zamestnávateľa, že MV,
ktorý jej bol doručený, obsahuje chyby a zamestnávateľ je povinný tieto chyby odstrániť. Účtovníčka si musí
zavolať zamestnanca, preveriť u neho jednotlivé skutočnosti, následne vykonať úpravy v jej programe, nanovo
dať vypočítať MV a tento po odkontrolovaní poslať znovu do zdravotnej poisťovne. Čas, ktorý strávi preverova-
ním stavu a zabezpečením opravy, mohla využiť na inú prácu.

�

TIP: Online aktuálny prehľad o príslušnosti zamestnancov k zdravotnej
poisťovni

Problémy s určením príslušnosti zamestnan-
cov k zdravotnej poisťovni vznikajú najmä za-
čiatkom roka, kedy zamestnanci často za-
búdajú na svoju povinnosť oznámiť zmenu
zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávate-
ľovi. Je to aj praktická pomôcka v prípade

overovania brigádnikov, ktorí pracujú v roz-
ličných dňoch v mesiaci. Informácie o tom,
aké ďalšie funkcie môžete využiť v rámci
služby Zamestnávatelia online, vrátane skú-
seností firiem, ktoré službu využívajú, nájde-
te na webe www.dovera.sk/platitel.

Našu službu poskytujeme bezplatne každej softvérovej firme, ktorá o ňu prejaví záujem. Momentálne máme
10-tisíc pripojených zamestnávateľov. Ďalším, ktorí by chceli našu službu využívať, stačí, keď sa obrátia so
svojou žiadosťou na dodávateľa svojho mzdového a účtovného softvéru.

Zuzana Černá, Dôvera

Neprehliadnite!

Softvérové firmy, ktoré by chceli službu sprostredkovať svojim klientom, majú k dispozícii kontakt zamest-
navatelia.online@dovera. sk.

Ostatné dve zdravotné poisťovne zatiaľ takúto službu neposkytujú.
�

Od januára 2018 budú platné zmeny vo viacerých daňových zákonoch. Pripra-
vili sme pre vás seminár DPH, DzP, Daňový poriadok – zmeny od 1. 1. 2018
s Ing. Soňou Ugróczy, ktorá vám uľahčí aplikovanie nových pravidiel v praxi.
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Daň z príjmov a DPH – aktuálne problémy a zmeny od 1. 1. 2018
Ing. Vladimír Ozimý

6. 11. 2017 Žilina  •  8. 11. 2017 Bratislava  •  9. 11. 2017 Poprad  •
15. 11. 2017 Košice  •  16. 11. 2017 Trenčín

Daňová optimalizácia  v roku 2017
Ing. Vladimír Ozimý  •  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

10. 11. 2017 Bratislava

Moderný obchodník: Praktické predajné techniky
Ing. Ľubomír Havierník
28. 11. 2017 Bratislava

Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny
PhDr. Mária Munková
28. 11. 2017 Bratislava

Kybernetická bezpečnosť, ochrana osobných údajov a GDPR
z pohľadu novej legislatívy a spoločných informácií

Ing. Ivan Makatura  •  Mgr. Irena Hudecová
28. 11. 2017 Bratislava  •  29. 11. 2017 Žilina

Zoznam všetkých školení nájdete na www.profivzdelavanie.sk.
Viac informácií a objednávanie na tel. čísle: +421 41 70 53 888, e-mail: profivzdelavanie@pp.sk.

Nájdete nás aj na facebooku na adrese www.facebook.com/VzdelavacieCentrum.



Nestíhate sledovať rýchlo sa meniacu legislatívu? Aj tento rok sme 
pre vás pripravili konferenciu zameranú na prehľad najdôležitejších 
právnych zmien z oblasti daní, účtovníctva a miezd, ktoré nadobudnú 
platnosť od 1. 1. 2018.

ZMENY V OBLASTI 
DANÍ, ÚČTOVNÍCTVA 

A MIEZD od 1. 1. 2018

Pozor, zmeny sa budú týkať najmä:
� dane z pridanej hodnoty
� dane z príjmov
� miezd
� účtovníctva
� ochrany osobných údajov
� sociálneho a zdravotného poistenia

Získajte všetky potrebné informácie na jednom mieste s renomovanými odborníkmi – 
Tužinský, Ozimý, Macová a Masárová.

organizátori:

mediálni partneri:

spoluorganizátor:

Termíny:

Prihlásiť sa môžete na 
041/70 53 888.



Vždy aktuálna legislatíva

• zákaznícka podpora v cene

•  preh adné usporiadanie
a jednoduché ovládanie

•  varianty s rôznou kombináciou
funkcií a agend

Online nákup na

www.pohoda.sk

Volajte zadarmo

0800 116 117
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