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Vysvetlivky: NP = nemocenské poistenie, DP = dôchodkové poistenie (starobné poistenie a invalidné poistenie), DPN = doèasná pracovná neschopnos�,

RP = rodièovský príspevok, RTVS = Rozhlas a televízia Slovenska

Kalendár podnikate¾a spracovala: Bibiána Špániková,

ekonomicko-úètovná poradkyòa

Termín zákonnej

povinnosti

Charakteristika

zákonnej povinnosti

Povinná osoba a zákon

v platnom znení

do 3 dní
Oznámi� poboèke Sociálnej pois�ovne pracovný úraz, ktorý si vy�iadal lekárske ošetrenie alebo doèasnú pracovnú neschopnos�.

Po 10. dni trvania doèasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca odstúpi� poboèke tlaèivo, ktorým sa preukazuje doèasná pracovná neschopnos�.

Zamestnávate¾

§ 231 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

do 8 dní

Predlo�i� poboèke Sociálnej pois�ovne evidenciu na úèely sociálneho poistenia pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku a odo dòa doruèenia výzvy

zo Sociálnej pois�ovne.

Povinnos�ou zamestnávate¾a je predklada� evidenèný list dôchodkového poistenia Sociálnej pois�ovni elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 231 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

v lehote splatnosti

poistného

Predlo�i� poboèke Sociálnej pois�ovne evidenciu na úèely sociálneho poistenia – evidenèný list dôchodkového poistenia pri skonèení pracovného pomeru.

Povinnos�ou zamestnávate¾a je predklada� evidenèný list dôchodkového poistenia Sociálnej pois�ovni elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 231 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

do 8. 2. 2018

Písomne alebo elektronicky vykáza� príslušnej zdravotnej pois�ovni celkovú výšku dividend a výšku preddavku na poistné, ak boli dividendy vyplatené

v mesiaci január 2018.

Ak platite¾ vypláca dividendy najmenej 3 osobám, je povinný výkaz doruèova� príslušnej ZP výluène elektronicky.

Platite¾ dividendy

§ 20 ods. 5 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Uhradi� preddavok na poistné za poistenca, ktorý mal príjem z dividend za úètovné obdobie, ktoré zaèalo najskôr 1. 1. 2013 a skonèilo 31. 12. 2016, a bol

vyplatený v mesiaci január 2018.

Platite¾ dividendy

§ 17 ods. 4 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie za december 2017:

– za samostatne zárobkovo èinné osoby uvedené v § 11 ods. 1 písm. b) zákona a

– za osoby uvedené v § 11 ods. 2 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ktoré nie sú zamestnancami, SZÈO ani osobami, za ktoré platí poist-

né štát,

s uvedením variabilného a špecifického symbolu platite¾a preddavku na verejné zdravotné poistenie v zmysle § 15 ods. 5 zákona.

Samostatne zárobkovo èinná osoba a osoba uvedená v § 11

ods. 2

§ 17 ods. 2 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Odvod poistného na nemocenské a dôchodkové poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity, ako aj poistného na poistenie v nezamestnanosti

za január 2018 povinne poistenými a dobrovo¾ne poistenými fyzickými osobami s uvedením variabilného a špecifického symbolu pod¾a § 142 ods. 7

zákona.

Povinne poistená samostatne zárobkovo èinná osoba a dobrovo¾ne

poistená osoba

§ 143 ods. 1 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Odvod poistného na dôchodkové poistenie za zamestnancov s nepravidelným príjmom s uvedením variabilného a špecifického symbolu pod¾a § 142 ods. 7

zákona, ak boli príjmy vyplatené v januári 2018.

Zamestnávate¾

§ 143 ods. 1 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Odvod poistného na dôchodkové poistenie za zamestnancov s odvodovým zvýhodnením pre dlhodobo nezamestnaných, ktorým vzniklo dôchodkové

poistenie pod¾a § 20 ods. 5 zákona, s uvedením variabilného a špecifického symbolu pod¾a § 142 ods. 7 zákona, ak boli príjmy vyplatené v januári 2018.

Zamestnávate¾

§ 143 ods. 1 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

do 8 dní

Oznámi� príslušnej zdravotnej pois�ovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikaèného èísla, èísla bankového úètu a zmenu dòa, ktorý je urèený na

výplatu príjmov.

Platite¾ poistného – zamestnávate¾ alebo samostatne zárobkovo

èinná osoba

§ 23 ods. 8 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Oznámi� príslušnej zdravotnej pois�ovni:

– zmenu alebo vznik platite¾a poistného,

– skutoènosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu plati� zaòho poistné,

– zmenu mena, priezviska, rodného èísla a trvalého pobytu (táto povinnos� platí iba pre osoby bez trvalého pobytu v SR),

– skutoènosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia,

– skutoènosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného.

Poistenec (fyzická osoba)

§ 23 ods. 1 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Oznámi� príslušnej zdravotnej pois�ovni, �e:

– vykonáva èinnos� zamestnanca v cudzine a je tam aj zdravotne poistený,

– vykonáva samostatnú zárobkovú èinnos� v cudzine a je tam aj zdravotne poistený,

– sa dlhodobo zdr�iava v cudzine a je tam aj zdravotne poistený a na území SR nie je zamestnaný ani nevykonáva samostatnú zárobkovú èinnos�.

Poistenec (fyzická osoba)

§ 23 ods. 4 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Poistenec je povinný oznámi� zdravotnej pois�ovni vznik skutoèností uvedených v § 11 ods. 7 písm. g), j), k), l) a r) zákona o zdravotnom poistení

(keï platite¾om poistného zaèína, resp. prestáva by� štát).

Poistenec (fyzická osoba)

§ 23 ods. 3 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Oznámi� zamestnávate¾ovi:

– zmenu zdravotnej pois�ovne,

– údaje rozhodujúce pre urèenie, èi je alebo nie je poistencom štátu (DPN, RP, poberate¾ dôchodku a pod.),

– údaje rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného na verejné zdravotné poistenie,

– vznik alebo zmenu nároku na odpoèítate¾nú polo�ku.

Zamestnanec

§ 23 ods. 6 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

do 8 pracovných dní

Písomne alebo elektronicky oznámi� príslušnej zdravotnej pois�ovni vznik alebo zmenu platite¾a poistného.

Ak má zamestnávate¾ najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamova� príslušnej ZP výluène elektronicky.

Platite¾ poistného pod¾a § 11 zákona è. 580/2004 Z. z.

§ 24 písm. c) a § 24 písm. k) zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom

poistení

Písomne alebo elektronicky oznámi� na tlaèive urèenom Úradom pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivos�ou vznik alebo zánik pracovného pomeru,

štátnozamestnaneckého pomeru, slu�obného pomeru alebo obdobného pracovného vz�ahu zamestnanca, ktorý má nárok na odpoèítate¾nú polo�ku a ktorý

sa pokladá za zamestnanca aj z iného dôvodu.

Ak má zamestnávate¾ najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamova� príslušnej ZP výluène elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 24 písm. m) zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

do konca kalendárneho

mesiaca nasledujúceho

po mesiaci, v ktorom

došlo k zmene platite¾a

poistného

Povinnos� oznámi� príslušnej zdravotnej pois�ovni skutoènos�, kedy platite¾om poistného zaèína, resp. prestáva by� štát.

Ak má zamestnávate¾ najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamova� príslušnej ZP výluène elektronicky.

Zamestnávate¾, samostatne zárobkovo èinná osoba alebo platite¾

poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona è. 580/2004 Z. z.

§ 24 písm. c) zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Povinnos� oznámi� príslušnej zdravotnej pois�ovni zmenu platite¾a poistného z dôvodu, �e fyzická osoba sa nepova�uje za zamestnanca v dòoch, kedy

nepoberá príjem zo zárobkovej èinnosti pod¾a § 10b ods. 1 písm. a) a v ktorých nie je fyzickou osobou pod¾a § 11 odseku 7 písm. m) a s).

Ak má zamestnávate¾ najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamova� príslušnej ZP výluène elektronicky.

Zamestnávate¾,

§ 24 písm. c) zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

do 8 dní
Oznámi� poboèke Sociálnej pois�ovne prerušenie NP a DP.

Oznámi� poboèke Sociálnej pois�ovne zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu a zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt.

Samostatne zárobkovo èinná osoba

§ 228 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

deò pred zamestnaním

zamestnanca
Prihlási� sa do registra zamestnávate¾ov vedeného Sociálnou pois�ovòou.

Zamestnávate¾

§ 231 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

do 8 dní

Odhlási� sa z registra zamestnávate¾ov vedeného Sociálnou pois�ovòou.

Oznámi� prerušenie NP, DP a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca.

Oznámi� Sociálnej pois�ovni zaèiatok a skonèenie èerpania materskej a rodièovskej dovolenky.

Zamestnávate¾

§ 231 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Oznámi� poboèke Sociálnej pois�ovne zmenu svojho názvu a sídla.

Oznámi� Sociálnej pois�ovni zmenu mena a priezviska zamestnanca.

Predklada� Sociálnej pois�ovni záznam o pracovnom úraze a výsledky vyšetrovania pracovných úrazov a hlásenia o zistení chorôb z povolania.

Zamestnávate¾

§ 231 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Oznámi� organizaènej zlo�ke Sociálnej pois�ovne, �e jeho zamestnanec je štatutárnym orgánom zamestnávate¾a a má najmenej 50 % úèas� na majetku

zamestnávate¾a alebo je èlenom štatutárneho orgánu zamestnávate¾a a má najmenej 50 % úèas� na majetku zamestnávate¾a.

Zamestnávate¾

§ 231 ods. 1 písm. o) zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom

poistení

pred vznikom poistenia

Prihlási� zamestnanca pod¾a § 4 ods. 1 zákona na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, resp. zamestnanca

pod¾a § 4 ods. 2 zákona na dôchodkové poistenie v poboèke Sociálnej pois�ovne.

Zamestnávate¾ je povinný túto zmenu oznamova� výluène elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom

poistení

Prihlási� zamestnanca na úèely úrazového poistenia a garanèného poistenia (zamestnancom urèená dohoda o brigádnickej práci študentov) v poboèke

Sociálnej pois�ovne, ak jeho mesaèný príjem nepresiahne 200 €.

Zamestnávate¾ je povinný túto zmenu oznamova� výluène elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom

poistení

Kalendár podnikate¾a od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018
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Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie
o vyúčtovaní dane za rok 2017
Povinnosti, resp. možnosti zamestnanca v súvislosti s ročným zúčtovaním
preddavkov na daň:
� podať zamestnávateľovi žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania najnes-

kôr do 15. 2. 2018, ak nie je povinný podať daňové priznanie,
� podať najneskôr do 30. 4. 2018 správcovi dane vyhlásenie o poukázaní po-

dielu zaplatenej dane z príjmov, ak chce venovať 2 % alebo 3 % zaplatenej
dane.

Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním preddavkov na
daň:
� ročné zúčtovanie vykonať len na základe písomnej žiadosti zamestnanca

predloženej do 15. 2. 2018,
� ročné zúčtovanie vykonať najneskôr do 3. 4. 2018,
� pri vykonaní ročného zúčtovania zohľadniť:

– poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec,

– nezdaniteľné časti základu dane:

- na daňovníka,

- na manželku (manžela),

- na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,

– daňový bonus na vyživované dieťa,

– zamestnaneckú prémiu,

– sadzbu dane,
� preplatok z ročného zúčtovania vrátiť zamestnancovi do 30. 4. 2018,
� nedoplatok z ročného zúčtovania:

– ak je vyšší ako 5 €, zraziť zamestnancovi zo mzdy do 31. 12. 2018,

– ak dopláca daňový bonus alebo ak zamestnanec poukáže podiel za-
platenej dane, zraziť zamestnancovi do 30. 4. 2018,

� doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní do 30. 4.
2018,

� na žiadosť zamestnanca vystaviť doklad o vyrovnaní nedoplatku, preplatku,
daňového bonusu a zamestnaneckej prémie do 10 dní od doručenia žia-
dosti od zamestnanca,

� na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo
závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane
do 15. 4. 2018,

� podať správcovi dane hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2017 do 30. 4.
2018.

Povinnosť a postup zamestnávateľa pri vykonaní ročného zúčtovania preddav-
kov na daň upravuje § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP). Za-
mestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických
osôb zo závislej činnosti, daňového bonusu a zamestnaneckej prémie zamest-
nancovi, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti a ak zamestna-
nec predloží písomnú žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania spolu s požado-
vanými dokladmi najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí
zdaňovacieho obdobia, t. j. do 15. 2. 2018.

Daňové priznanie za rok 2017 je podľa § 32 ods. 1 až 3 ZDP povinný podať:
� daňovník, ktorý dosiahol za rok 2017 zdaniteľné príjmy presahujúce 50 %

sumy ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa § 11
ods. 2 písm. a) ZDP, t. j. príjmy presahujúce sumu 1 901,67 €,
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Daň z príjmov

Stručne:
Zrazené preddavky na daň z príjmu zo zá-
vislej činnosti je možné vyrovnať po skon-
čení roka 2017 prostredníctvom zamest-
návateľom vykonaného ročného zúčtova-
nia alebo podaním daňového priznania.
Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať
daňové priznanie, môže do 15. 2. 2018
požiadať zamestnávateľa o vykonanie roč-
ného zúčtovania preddavkov na daň pros-
tredníctvom žiadosti o vykonanie ročného
zúčtovania, a to na tlačive, vzor ktorého ur-
čilo Finančné riaditeľstvo SR. Zamestná-
vateľ vykoná ročné zúčtovanie na tlačive,
vzor ktorého určilo Ministerstvo financií
SR, a to najneskôr do 3. 4. 2018 (31. 3.
2018 pripadne na sobotu, preto sa podľa
§ 27 ods. 4 daňového poriadku termín po-
súva na najbližší pracovný deň). Zamest-
návateľ v rámci ročného zúčtovania pred-
davkov na daň vykoná výpočet dane zo
zdaniteľnej mzdy, pričom zohľadní nez-
daniteľné časti základu dane, vypočítanú
daň porovná so zaplatenými preddavkami
na daň a zohľadní zamestnaneckú prémiu
a daňový bonus, tiež vykáže preplatok ale-
bo nedoplatok na dani z príjmov zo závislej
činnosti. Zamestnanec môže 2 % alebo
3 % zaplatenej dane, minimálne 3 €, veno-
vať niektorej z právnických osôb vedených
v zozname prijímateľov podielu zaplatenej
dane prostredníctvom vyhlásenia o pou-
kázaní podielu zaplatenej dane, prílohou
ktorého je aj potvrdenie o zaplatení dane.
Zamestnávateľ je do 30. 4. 2018 povinný
predložiť správcovi dane hlásenie o vyúč-
tovaní dane za rok 2017 na tlačive, vzor
ktorého určilo Ministerstvo financií SR.

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

PRÍKLAD Z PRAXE

Pravdepodobný zárobok
�Zamestnankyňa bola na rodičovskej do-

volenke. Končí pracovný pomer a preplá-
ca sa jej dovolenka. Ako zistiť pravde-
podobný zárobok na preplatenie dovo-
lenky?

Odpoveď:
Ustanovenie § 134 ods. 3 zákona
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce upravu-
je, že pravdepodobný zárobok sa zistí zo
mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od za-
čiatku rozhodujúceho obdobia, alebo zo
mzdy, ktorú by zrejme dosiahol. Spôsob
zistenia výšky predpokladanej mzdy už
však presne neupravuje, a to z dôvodu
zmluvnej voľnosti pri dojednávaní mzdo-
vých podmienok. Pravdepodobný zárobok
sa vypočíta zo mzdy, ktorú zamestnanec
dosiahol od začiatku rozhodujúceho ob-
dobia, alebo z predpokladanej mzdy, kto-
rú by zrejme dosiahol, keby pracoval.



� daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za rok 2017 nepresiahli sumu 1 901,67 €,
ale vykazuje daňovú stratu,

� daňovník, ktorý má zdaniteľné príjmy presahujúce 1 901,67 € len zo závis-
lej činnosti podľa § 5 ZDP, ak:

– plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahranič-
ným platiteľom dane,

– plynú zo zdrojov v zahraničí,

– z týchto príjmov nebolo možné zraziť preddavok na daň – ak zdaniteľ-
ná mzda spočívala len v nepeňažnom plnení alebo nepeňažné plnenie
tvorilo väčšiu časť zdaniteľnej mzdy,

– daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vyko-
nanie ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo požiadal a ne-
predložil v ustanovenom termíne do 15. 2. 2018 potrebné doklady na
vykonanie ročného zúčtovania alebo ak je povinný zvýšiť základ dane
podľa § 11 ods. 9 a 13 ZDP,

� daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov
na daň, ak v tomto zdaňovacom období daňovník poberal:

– príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov a zamestná-
vateľovi, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie, nepredložil požadované
doklady od každého zamestnávateľa,

– iné druhy zdaniteľných príjmov podľa § 6 až § 8 ZDP vrátane príjmov,
z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP, pri ktorých daňovník
uplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP alebo ak je povinný zvýšiť základ
dane podľa § 11 ods. 9 a 13 ZDP.

Daňové priznanie je povinný v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní podať aj daňovník, ktorého na podanie daňového priznania vyzve
správca dane. Daňové priznanie za rok 2017 podľa § 32 ods. 4 ZDP nie je povin-
ný podať daňovník, ak má len príjmy:
� do výšky 1 901,67 €,
� zo závislej činnosti a nie je povinný podať daňové priznanie podľa vyššie

uvedených skutočností,
� z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP a neuplatní sa postup po-

dľa § 43 ods. 7 ZDP,
� ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej

republiky a je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medziná-
rodného práva,

� zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgá-
nom, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu
Európskej únie,

� ktoré sú od dane oslobodené.

Daňové priznanie môže podať aj daňovník, ktorému povinnosť podania zo záko-
na nevyplýva. Daňové priznanie za rok 2017 je výhodné dobrovoľne podať v prí-
pade daňovníka, ktorý nemá právo na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu
dane na daňovníka a v roku 2017 mal príjem zo závislej činnosti v úhrne do
1 901,67 €, z ktorého mu zamestnávateľ zrazil preddavky na daň.

Daňovník, ktorý má príjmy zo závislej činnosti presahujúce sumu 1 901,67 € a je
povinný podať daňové priznanie, môže zamestnávateľa požiadať o vykonanie
ročného zúčtovania preddavkov na daň a tým sa zbaví povinnosti podať daňové
priznanie sám.

Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň na základe údajov
o zdaniteľnej mzde, ktoré je povinný viesť, dokladov preukazujúcich nárok na
zníženie základu dane a na daňový bonus a na základe potvrdení o príjmoch fy-
zickej osoby zo závislej činnosti za príslušný kalendárny rok od všetkých zamest-
návateľov. Ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca
a len u zamestnanca, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie, najneskor-
šie do 31. marca roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. do
3. 4. 2018 (31. 3. pripadá na sobotu a 1. 4. a 2. 4. sú dňami pracovného voľna).
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Príklad č. 1:

Zamestnanec, ktorý je poberateľom sta-
robného dôchodku od roku 2014, počas
roka 2017 pracoval na základe dohody
o pracovnej činnosti u jedného zamestná-
vateľa a dosiahol príjem 1 500 €. Zamest-
návateľ z príjmu zrazil poistné na starobné
dôchodkové poistenie 60 € a preddavky
na daň z príjmu 273,60 € (1 500 – 60 x
19 %). Keďže zdaniteľný príjem (1 500 €)
nepresiahol sumu 1 901,67 €, zamestna-
nec podá daňové priznanie, ktorého prí-
lohou bude zamestnávateľom vystavené
Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzic-
kej osoby zo závislej činnosti. V daňovom
priznaní vykáže zdaniteľné príjmy, zraze-
né poistné a zrazené preddavky na daň.

Výsledkom bude nulová daňová povinnosť
a daňový preplatok vo výške 273,60 €. Da-
ňový preplatok mu správca dane vráti. Ak
by zamestnanec daňové priznanie nepo-
dal, nárok na vrátenie daňového preplatku
mu nevznikne. Zamestnávateľ by mohol
vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na
daň, nie je však oprávnený na vrátenie
preddavkov na daň. Preto si zamestnanec
nárok na vrátenie môže uplatniť len poda-
ním daňového priznania.

Najpresnejšie sa zisťuje pravdepodobný
zárobok zo mzdových podmienok dohod-
nutých v pracovnej zmluve, t. j. z hrubej
mzdy so všetkými jej zložkami, ktorú by za-
mestnanec dostal, keby v rozhodujúcom
období pracoval (napr. príplatok za nočnú
zmenu, všetkým zamestnancom plošne vy-
plácané odmeny a pod.).Takto vypočítaná
predpokladaná mzda za dané rozhodujúce
obdobie sa podelí počtom hodín, ktoré by
zamestnankyňa v rozhodujúcom období
uvedeného štvrťroka odpracovala. Druhý
spôsob ako zistiť pravdepodobný zárobok
je vychádzať z priemerného zárobku po-
rovnateľných zamestnancov, aspoň dvoch
alebo troch, a vypočítať priemerný zárobok
z ich priemerného zárobku. Pri zisťovaní
pravdepodobného zárobku treba zvoliť ten
spôsob, ktorým sa zistí pravdepodobný zá-
robok v najvyššej možnej miere zodpove-
dajúci predpokladanému priemernému zá-
robku.
Záver
Pravdepodobný zárobok je možné zistiť via-
cerými spôsobmi. Jedným so spôsobov je
z predpokladanej mzdy, ktorú by zamestna-
nec dosiahol, keby pracoval v rozhodujú-
com období alebo ďalším spôsobom je zis-
tiť priemerný zárobok aspoň dvoch alebo
troch zamestnancov, ktorí vykonávajú tú
istú prácu, a vypočítať pravdepodobný záro-
bok z ich priemerného zárobku. Zvoliť treba
ten spôsob, ktorý najviac zodpovedá pred-
pokladanému priemernému zárobku.



Zamestnancom, ktorým zamestnávateľ nebude vykonávať ročné zúčtovanie
preddavkov na daň, je povinný vydať Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fy-
zickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse
na vyživované dieťa podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príj-
mov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie 2017 (pozri kapito-
lu 6 článku Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzat-
váraní roku 2017 a prechode na rok 2018, PaM č. 10/2017):
� do 12. 2. 2018 – zamestnancom, ktorí požiadali o vystavenie potvrdenia

najneskôr do 5. 2. 2018,
� do 12. 3. 2018 – zamestnancom, ktorí nepožiadali o vykonanie ročného

zúčtovania preddavkov na daň.

1. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

Zamestnanec môže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného
zúčtovania preddavkov na daň za rok 2017, ak:
� poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP,
� mal okrem príjmov zo závislej činnosti len príjmy, z ktorých sa daň vyberá

zrážkou podľa § 43 ZDP, ale neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP (neup-
latní si nárok na vrátenie zrazenej dane),

� nemal zdaniteľné príjmy v zahraničí.

O vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň môže zamestnanec požia-
dať toho zamestnávateľa, u ktorého si ako u posledného zamestnávateľa uplat-
ňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. Ak si
v priebehu roka neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane ani daňový bonus
u žiadneho zamestnávateľa, o vykonanie ročného zúčtovania môže požiadať
ktoréhokoľvek zo svojich zamestnávateľov, t. j. daňovník nemusí byť zamest-
nancom zamestnávateľa, ktorého požiada o vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň.

Zamestnanec nemôže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného
zúčtovania preddavkov na daň za rok 2017, ak:
� mal príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP, ale je povinný zvýšiť zá-

klad dane podľa § 11 ods. 9 ZDP (ak si v predchádzajúcich zdaňovacích ob-
dobiach znížil základ dane o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľ-
ných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a bola mu vyplatená
suma pri zániku sporenia), podľa § 11 ods. 13 ZDP (ak si v predchádzajú-
cich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane o príspevky na doplnkové
dôchodkové sporenie a bol mu vyplatený predčasný výber) a podľa § 52ze
ZDP (ak si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane
o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie a zaniklo mu právne postavenie sporiteľa),

� okrem zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti mal aj iné zdaniteľné príj-
my – príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo
z prenájmu (§ 6 ZDP), príjmy z kapitálového majetku (§ 7 ZDP) alebo ostat-
né príjmy (§ 8 ZDP), ktoré neboli zdanené zrážkovou daňou,

� mal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP a chce uplatniť
postup podľa § 43 ods. 7 ZDP,

� mal príjmy zo zdrojov v zahraničí,
� mal príjmy zo závislej činnosti od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom

dane ani zahraničným platiteľom dane podľa § 48 ZDP,
� mal príjmy, z ktorých nebolo možné zraziť preddavok na daň a uplatnil sa

postup podľa § 35 ods. 3 písm. a) ZDP,
� nepredloží do 15. 2. 2018 zamestnávateľovi doklady potrebné na vykona-

nie ročného zúčtovania.

Zamestnanec žiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania na tlačive
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo zá-
vislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za zdaňovacie obdobie (rok), vzor
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Príklad č. 2:

Zamestnanec mal okrem príjmu zo závislej
činnosti v úhrne za rok 2017 7 000 € aj príj-
my z podnikania a inej samostatnej zárob-
kovej činnosti 3 000 €. Zamestnanec má
zdaniteľný príjem presahujúci 1 906,67 €.
Pretože mal príjmy aj z podnikania a inej
samostatnej zárobkovej činnosti, zamest-
návateľa o vykonanie ročného zúčtovania
požiadať nemôže, ale je povinný podať da-
ňové priznanie.

Príklad č. 3:

Zamestnanec mal v roku 2017 príjmy zo
závislej činnosti od slovenského zamest-
návateľa v úhrne 12 500 € a príjmy od za-
mestnávateľa na území Rakúska 1 000 €.
Zdaniteľné príjmy presahujú 1 906,67 €,
ich súčasťou sú aj príjmy v zahraničí, preto
zamestnanec nemôže požiadať zamestná-
vateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ale
je povinný podať daňové priznanie. Platí to
aj v prípade, ak z príjmu v zahraničí z dôvo-
du nízkeho príjmu daň v zahraničí platená
nebola.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Pozor: Dôchodcovia zo zahraničia
musia preukázať žitie

Upozorňujeme poberateľov dôchodkov
s bydliskom v zahraničí, že na to, aby mohli
ďalej poberať svoj dôchodok je potrebné,
aby preukázali žitie na špeciálne na to ur-
čenom tlačive (tlačivo „Potvrdenie o žití“).
Tlačivo v rôznych jazykoch je dostupné
na webovej stránke Sociálnej poisťovne
www.socpoist.sk v časti Formuláre – Dô-
chodcovia mimo SR.
Kontrola žitia poberateľov dôchodkov
s bydliskom v zahraničí sa uskutočňuje tým-
to spôsobom pravidelne. U dôchodcov žijú-
cich v krajinách EÚ alebo vo Švajčiarskej
konfederácii jedenkrát a u dôchodcov žijú-
cich mimo EÚ štyrikrát do roka (do 15.1., do
15. 4., do 15. 7. a do 15. 10. bežného roka).
Vyplnené, podpísané a úradne overené tla-
čivo, resp. podpis poberateľ dôchodku za-
šle Sociálnej poisťovni.
Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v štá-
toch EÚ alebo v Švajčiarskej konfederácii
preukazujú žitie jedenkrát ročne – najnes-
kôr do 31. 1. 2018.
Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v iných
štátoch, preukazujú žitie štyrikrát do roka.
Pre vyplatenie dôchodkov za 4. štvrťrok
2017 predložia vyplnené tlačivo do 15. 1.
2018.
V prípade nepredloženia potvrdenia o žití,
bude výplata dôchodku zastavená.

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



ktorého pre rok 2017, vrátane poučenia na vyplnenie, určilo a na webovom síd-
le zverejnilo Finančné riaditeľstvo SR. Zamestnanec v Žiadosti o vykonanie roč-
ného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti uvádza:

I. Údaje o zamestnancovi
Zamestnanec uvedie:
� osobné údaje a adresu zamestnávateľa, ktorého žiada o vykonanie ročné-

ho zúčtovania,
� vyhlásenie, že úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Sloven-

skej republiky tvorí 90 % a viac zo všetkých príjmov, ktoré mu plynuli zo
zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí – iba ak ide
o zamestnanca, ktorý je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou
a uplatňuje si nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku
(manžela) alebo nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú preukázateľne
zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie alebo nárok na da-
ňový bonus,

� vyhlásenie, že je poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho prí-
platku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia,
starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného po-
istenia rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného
dôchodku zo zahraničia na začiatku zdaňovacieho obdobia, resp. mu bol
priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo predchádzajúcich
zdaňovacích období.

II. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane
Ak si zamestnanec uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na manželku
(manžela) podľa § 11 ods. 3 až 5 ZDP, uvedie:
� osobné údaje manželky (manžela),
� počet mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie

nezdaniteľnej časti základu dane,
� adresu zamestnávateľa manželky (manžela), prípadne inú zárobkovú činnosť,
� čestné vyhlásenie o výške vlastného príjmu manželky (manžela) v zdaňova-

com období vrátane výšky úhrnu vlastného príjmu.

Na preukázanie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (man-
žela) podľa § 37 ods. 1 písm. a) ZDP zamestnanec k žiadosti doloží:
� doklady preukazujúce oprávnenosť nároku vystavené oprávneným subjek-

tom, t. j. sobášny list, resp. iný doklad preukazujúci uzavretie manželstva –
stačí, ak ho podľa § 37 ods. 3 ZDP predloží pri prvom uplatnení nároku
a ten platí, až kým nedôjde k zmene (rozvod, úmrtie), doklady preukazujúce
splnenie podmienok, ako napr. rodný list dieťaťa, posudok o dlhodobo ne-
priaznivom zdravotnom stave dieťaťa, rozhodnutie o poberaní peňažného
príspevku na opatrovanie, potvrdenie z úradu práce o zaradení do eviden-
cie uchádzačov o zamestnanie, posudok o tom, že ide o občana so zdravot-
ným postihnutím alebo občana s ťažkým zdravotným postihnutím,

� čestné vyhlásenie o výške vlastného príjmu manželky (manžela) – je sú-
časťou tlačiva žiadosti.

Ak si zamestnanec uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka
z dôvodu, že na začiatku zdaňovacieho obdobia bol poberateľom dôchodku po-
dľa § 11 ods. 6 ZDP a výška dôchodku v úhrne za rok 2017 nepresahuje
3 803,33 €:
� uvedie úhrnnú sumu dôchodku za zdaňovacie obdobie a
� na preukázanie nároku doloží doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchod-

ku, resp. o priznaní dôchodku vydaný Sociálnou poisťovňou.

Ak si zamestnanec uplatní nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú prís-
pevky na doplnkové dôchodkové sporenie preukázateľne zaplatené v zdaňo-
vacom období podľa § 11 ods. 10 ZDP:
� uvedie úhrn preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchod-

kové sporenie a
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Finančný spravodajca 2017 uverejnil:
14. Opatrenie Ministerstva financií Slo-
venskej republiky z 29. novembra 2017
č. MF/14974/2017-74, ktorým sa mení
a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 3. decembra 2014
č. MF/22162/2014-74, ktorým sa usta-
novujú podrobnosti o postupoch účtova-
nia a rámcovej účtovej osnove pre Export-
no-importnú banku Slovenskej republiky
v znení opatrenia z 29. októbra 2015 č. MF/
19939/2015-74

15. Opatrenie Ministerstva financií Slo-
venskej republiky zo 6. decembra 2017
č. MF/14770/2017-74, ktorým sa mení
a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 3. decembra 2014
č. MF/23377/2014-74, ktorým sa usta-
novujú podrobnosti o individuálnej účtov-
nej závierke a rozsahu údajov určených
z individuálnej účtovnej závierky na zverej-
nenie pre veľké účtovné jednotky a subjek-
ty verejného záujmu v znení opatrenia
z 2. decembra 2015 č. MF/19926/2015-74

16. Opatrenie Ministerstva financií Slo-
venskej republiky zo 6. decembra 2017
č. MF/14774/2017-74, ktorým sa mení
a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 3. decembra 2014
č. MF/23378/2014-74, ktorým sa usta-
novujú podrobnosti o individuálnej účtov-
nej závierke a rozsahu údajov určených
z individuálnej účtovnej závierky na zverej-
nenie pre malé účtovné jednotky v znení
opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/
19927/2015-74

17. Opatrenie Ministerstva financií Sloven-
skej republiky zo 6. decembra decembra
2017 č. MF/14775/2017-74, ktorým sa
mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva fi-
nancií Slovenskej republiky z 11. decem-
bra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o usporiada-
ní, označovaní a obsahovom vymedzení
položiek individuálnej účtovnej závierky
a rozsahu údajov určených z individuálnej
účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro
účtovné jednotky v znení opatrenia 24. sep-
tembra 2014 č. MF/18008/ 2014-74

18. Opatrenie Ministerstva financií Slo-
venskej republiky zo 6. decembra 2017
č. MF/14776/2017-74, ktorým sa mení
a dopĺňa opatrenie Ministerstva finan-
cií Slovenskej republiky zo 16. decem-
bra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účto-
vania a rámcovej účtovej osnove pre podni-
kateľov účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva v znení neskorších predpisov

19. Dodatok č. 2 k Príručke na zostavenie
návrhu rozpočtu verejnej správy na roky



� na preukázanie nároku doloží doklad vystavený oprávneným subjektom,
napr. výpis z osobného účtu sporiteľa vystavený doplnkovou dôchodkovou
spoločnosťou. Ak za zamestnanca príspevok odvádza zamestnávateľ a za-
mestnanec mu preukáže splnenie podmienok ustanovených v § 11 ods. 12
ZDP, zamestnanec nemá povinnosť zamestnávateľovi každoročne preuka-
zovať nárok.

III. Uplatnenie daňového bonusu
Ak si zamestnanec neuplatňoval nárok na daňový bonus na vyživované dieťa po-
dľa § 33 ZDP v priebehu roka alebo ak počas roka v niektorom mesiaci nesplnil
podmienku nároku (príjem najmenej vo výške polovice minimálnej mzdy) a uplat-
ní si nárok až v rámci ročného zúčtovania, uvedie:
� údaje o vyživovaných deťoch,
� kalendárne mesiace, za ktoré si nárok uplatňuje.

Na preukázanie nároku na daňový bonus podľa § 37 ods. 2 ZDP doloží:
� rodný list dieťaťa – podľa § 37 ods. 3 ZDP pri prvom uplatnení nároku na

daňový bonus na dané dieťa a ten postačuje, kým nedôjde k zmene,
� ak ide o dieťa po skončení povinnej školskej dochádzky, aj:

– potvrdenie školy, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štú-
diom, ktoré platí na školský rok, na ktorý bolo vydané, alebo

– potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní prídavku
na vyživované dieťa, alebo

– potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že dieťa sa po-
važuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie
štúdiom.

IV. Uplatnenie poistného a príspevkov
Ak si zamestnanec dodatočne uplatňuje poistné a príspevky, ktoré zaplatil v ob-
dobí od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 sám:
� ako nedoplatok zamestnanca z ročného zúčtovania preddavkov na zdravot-

né poistenie,
� na dobrovoľné sociálne poistenie za obdobie, počas ktorého bol zamest-

nancom a poberal príjem zo závislej činnosti,

uvedie:
� úhrnnú sumu zaplateného poistného a príspevkov

a na preukázanie nároku doloží doklady:
� o zaplatení uvedených súm poistného a príspevkov – potvrdenie z prísluš-

nej zdravotnej poisťovne, Sociálnej poisťovne, prípadne výpisy z účtu alebo
poštové poukážky.

V. Žiadosť o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie
Ak zamestnanec žiada o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie, vyhla-
suje, že spĺňa podmienky vzniku nároku na zamestnaneckú prémiu podľa § 32a
ods. 1 ZDP za zdaňovacie obdobie.

VII. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50
zákona

O vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods. 7 ZDP, t. j. potvrdenia o zaplatení dane,
žiada zamestnanec na účely poukázania sumy 2 % alebo 3 % zaplatenej dane.

V záverečnej časti žiadosti zamestnanec:
� vyhlasuje, od koľkých iných zamestnávateľov poberal zdaniteľné príjmy zo

závislej činnosti, uvádza ich počet a prikladá potvrdenia o zdaniteľných príj-
moch fyzickej osoby zo závislej činnosti od týchto zamestnávateľov,

� vyhlasuje, že nie je povinný podať daňové priznanie podľa § 32 ZDP,
� podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré v žiadosti uviedol, a priložené

doklady sú pravdivé a úplné.
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2018 až 2020 k Prílohe č. 3 „Číselník sa-
mostatných účtov štátnych rozpočtových
organizácií“

20. Opatrenie Ministerstva financií Sloven-
skej republiky z 8. decembra 2017 č. MF/
016923/2017-731, ktorým sa ustanovuje
vzor daňového priznania k dani z pridanej
hodnoty

21. OPATRENIE Ministerstva financií Slo-
venskej republiky z 19. decembra 2017
č. MF/017353/2017-352, ktorým sa usta-
novuje usporiadanie, obsahové vymedze-
nie, spôsob, termín a miesto predkladania
informácií z účtovníctva a údajov potreb-
ných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu
verejnej správy

22. Oznámenie Ministerstva financií Sloven-
skej republiky č. MF/016923/2017-731
o vydaní poučenia na vyplnenie daňového
priznania k dani z pridanej hodnoty

23. Oznámenie Ministerstva financií Sloven-
skej republiky č. MF/020671/2017-731
o vydaní poučenia na vyplnenie kontrolné-
ho výkazu k dani z pridanej hodnoty

24. OPATRENIE Ministerstva financií Slo-
venskej republiky z 22. novembra 2017
č.MF/16021/2017-721, ktorým sa mení
a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 20. októbra 2015
č. MF/16772/2015-721, ktorým sa usta-
novujú vzory tlačív daňových priznaní k dani
z príjmov v znení opatrenia z 24. novem-
bra 2016 č. MF/15394/2016-721

25. Všeobecná licencia na prevádzkovanie
kartových hier pokrového typu prevádzko-
vaných mimo kasína, pri ktorých hráči hra-
jú jeden proti druhému

26. Zmena č. 2 všeobecnej licencie na
prevádzkovanie žrebových vecných lotérií
a tombol

27. Oznámenie Ministerstva financií Sloven-
skej republiky č. MF/0019393/2017-721
o vydaní poučení na vyplnenie daňových
priznaní k dani z príjmov

28. Oznámenie Ministerstva financií Sloven-
skej republiky č. MF/019392/2017-721
o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňo-
vého priznania k dani z príjmov

29. Oznámenie Ministerstva financií Sloven-
skej republiky č. MF/20544/2017-732
o uverejnení vzoru daňového priznania
a dodatočného daňového priznania
k spotrebnej dani z minerálneho oleja,
ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva fi-
nancií Slovenskej republiky č. 318/2017
Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového
priznania a dodatočného daňového pri-
znania k spotrebnej dani z minerálneho
oleja

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



2. Veličiny, ktoré zamestnávateľ zohľadní pri vykonaní
ročného zúčtovania

Zamestnávateľ pri vykonaní ročného zúčtovania prihliada na všetky príjmy zo
závislej činnosti, ktoré zamestnanec poberal od všetkých zamestnávateľov. Pri
vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň zohľadní:
� poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec,
� nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ZDP:

– na daňovníka,

– na manželku (manžela),

– na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,
� daňový bonus na vyživované dieťa podľa § 33 ZDP,
� zamestnaneckú prémiu podľa § 32a ZDP,
� sadzbu dane podľa § 15 ZDP.

2.1. Poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec
Podľa § 5 ods. 8 ZDP základom dane sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti
znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo prís-
pevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné
poistenie rovnakého druhu. Ide o:
� poistné na verejné zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z.

o zdravotnom poistení,
� poistné na sociálne poistenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom

poistení,
� poistné na sociálne zabezpečenie podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociál-

nom zabezpečení policajtov a vojakov,
� príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa zákona č. 43/2004

Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení,
� poistné a príspevky na zahraničné poistenie rovnakého druhu.

Základ dane z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 8 ZDP a v súlade s Meto-
dickým pokynom k výpočtu základu dane podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vydaným Finančným riaditeľ-
stvom SR v novembri 2017:
� je možné znížiť len o:

– povinné poistné na sociálne poistenie zamestnanca, ktoré zrážal za-
mestnávateľ z príjmov zo závislej činnosti,

– preddavky na poistné na zdravotné poistenie zamestnanca a nedopla-
tok na zdravotné poistenie zamestnanca z ročného zúčtovania, ktoré
zrážal zamestnávateľ z príjmov zo závislej činnosti,

– preukázateľne zaplatené poistné na dobrovoľné sociálne poistenie za
obdobie trvania statusu zamestnanca a poberania príjmu zo závislej čin-
nosti, ktoré nebolo realizované zrážkou z príjmov zo závislej činnosti,

– preukázateľne zaplatený nedoplatok na zdravotné poistenie zamest-
nanca z ročného zúčtovania poistného, ktorý zaplatil zamestnanec sám,

� nie je možné znížiť o:

– preddavky na poistné a poistné na zdravotné poistenie samoplatiteľa,

– poistné na zdravotné poistenie z príjmov, ktoré nie sú zdaniteľným
príjmom alebo sú od dane oslobodené (poistné z dividend za roky
2011 až 2016),

– poistné na zdravotné poistenie z príjmov z podnikania a z inej samos-
tatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ZDP, z príjmov z kapitálového
majetku podľa § 7 ZDP a z ostatných príjmov podľa § 8 ZDP,

– poistné na dobrovoľné sociálne poistenie za obdobie netrvania statu-
su zamestnanca a nepoberania príjmu zo závislej činnosti,

– dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
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Príklad č. 4:

Zamestnanec je občanom Českej republiky
– daňovníkom s obmedzenou daňovou po-
vinnosťou.
Príjem mu zamestnávateľ zdaňuje na úze-
mí Slovenskej republiky a poistné odvádza
do systému sociálneho zabezpečenia Čes-
kej republiky, pretože zamestnanec formu-
lárom PD A1 preukázal príslušnosť k čes-
kému systému. Základom dane je príjem
znížený o príspevky na zahraničné poiste-
nie tak pri zrážke preddavkov na daň v prie-
behu zdaňovacieho obdobia, ako aj pri vý-
počte dane za zdaňovacie obdobie.

Príklad č. 5:

Zamestnanec skončil pracovný pomer 30. 4.
2017. Od 1. 5. 2017 sa prihlásil na dobro-
voľné dôchodkové poistenie.
Od 1. 10. 2017 sa znova zamestnal, ale
z dobrovoľného dôchodkového poistenia
sa neodhlásil a poistné platí nepretržite
naďalej.
V septembri 2017 sám zaplatil nedoplatok
z ročného zúčtovania poistného na zdra-
votné poistenie, ktorý pozostával z nedo-
platku zamestnanca a nedoplatku z poist-
ného z ostatných príjmov podľa § 8 ZDP.
Zamestnávateľa požiadal o vykonanie roč-
ného zúčtovania preddavkov na daň. Pros-
tredníctvom žiadosti o vykonanie ročného
zúčtovania si môže s cieľom zníženia zá-
kladu dane z príjmov zo závislej činnosti
uplatniť preukázateľne zaplatené poistné
na dobrovoľné dôchodkové poistenie za
obdobie október až december 2017 a preu-
kázateľne zaplatený nedoplatok z ročného
zúčtovania poistného na zdravotné poiste-
nie, ale iba nedoplatok za zamestnanca.

Príklad č. 6:

Zamestnávateľ postupoval podľa Meto-
dického pokynu k výpočtu základu dane
podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov vydaného Finančným riaditeľ-
stvom SR vo februári 2017 a zamestnan-
covi v priebehu roka 2017 znižoval základ
dane aj o dobrovoľný príspevok na starob-
né dôchodkové sporenie. Pretože podľa
Metodického pokynu z novembra 2017
o dobrovoľné príspevky na starobné dô-
chodkové sporenie nie je možné znížiť zá-
klad dane, musí zamestnávateľ vykonať
opravu výpočtu zdaniteľnej mzdy:
– pri ročnom zúčtovaní preddavkov na

daň alebo
– pred vystavením potvrdenia o zdaniteľ-

ných príjmoch, a to tak, že do poistné-
ho a príspevkov (riadok 5) dobrovoľný



2.2. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka ročne v zmysle § 11 ods. 2 ZDP je
stanovená nasledovne:
� ak daňovník dosiahne základ dane, ktorý sa rovná alebo je nižší ako 100-ná-

sobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňova-
cieho obdobia, nezdaniteľná časť základu dane ročne je suma zodpoveda-
júca 19,2-násobku sumy platného životného minima,

� ak daňovník dosiahne základ dane, ktorý je vyšší ako 100-násobok platné-
ho životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne je suma zod-
povedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej
štvrtiny základu dane, ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť zá-
kladu dane ročne sa rovná nule.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka ročne v zdaňovacom období
roku 2017 je:
� ak základ dane daňovníka bude rovný alebo nižší ako 19 809,00 € (198,09

x 100), nezdaniteľná časť bude 3 803,33 € (198,09 x 19,2),
� ak základ dane daňovníka bude vyšší ako 19 809,00 €, nezdaniteľná časť

bude rozdiel medzi sumou 8 755,578 € (198,09 x 44,2) a jednej štvrtiny
základu dane daňovníka, ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť
základu dane na daňovníka sa rovná nule.

Základ dane daňovníka Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
rovný alebo nižší ako 19 809 € 3 803,33 €

vyšší ako 19 809 € 8 755,578 – (základ dane : 4)

Zamestnanec si môže nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka uplatňovať
v priebehu roka prostredníctvom Vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti
základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Zamestnávateľ
pri výpočte preddavkov na daň uplatnil mesačne 316,94 €. Ak si zamestnanec
nezdaniteľnú časť základu dane v priebehu roka neuplatňoval, nárok na nezdani-
teľnú časť základu dane si môže uplatniť pri podaní daňového priznania alebo
pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, ak spĺňa podmienky vymedzené
v § 11 ods. 6 ZDP. Aj napriek tomu, že dvanásťnásobok mesačnej sumy nezdaniteľ-
nej časti základu dane na daňovníka (316,94 x 12) predstavuje sumu 3 803,28 €,
v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uplatní suma 3 803,33 €, čím
sa zohľadní rozdiel vyplývajúci zo zaokrúhľovania. Nárok na plnú výšku nezdani-
teľnej časti základu dane na daňovníka má aj zamestnanec, ktorý poberal príjem
zo závislej činnosti len časť kalendárneho roka.

Podľa § 11 ods. 6 ZDP nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si nemôže
uplatniť daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom sta-
robného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného
dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo
dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluho-
vého dôchodku alebo s účinnosťou od 1. 1. 2018 aj obdobného výsluhového
dôchodku zo zahraničia, alebo ak mu bol dôchodok priznaný spätne k začiatku
zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období.
Podľa prechodného ustanovenia § 52zn ods. 5 ZDP sa § 11 ods. 6 v tomto znení
uplatní už pri výpočte dane za zdaňovacie obdobie roku 2017.

Ak zamestnanec nebol na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku,
má nárok na uplatnenie celej nezdaniteľnej časti základu dane. Ak bol na začiat-
ku zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku, počas zdaňovacieho obdobia
nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane. Ak však suma jeho dô-
chodku v úhrne nepresiahne sumu, o ktorú by sa základ dane v závislosti od dosiah-
nutého príjmu mohol znížiť, v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo
pri podávaní daňového priznania si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane
na daňovníka vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú sa znižuje základ dane, a vy-
platenou sumou dôchodku. Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane
musí dôchodca preukázať posledným rozhodnutím o priznaní dôchodku alebo po-
tvrdeným dokladom o výške poberaného dôchodku za rok 2017.
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príspevok na starobné dôchodkové spo-
renie neuvedie a nedoplatok zamest-
nancovi zrazí.

Ak už zamestnancovi v priebehu zdaňova-
cieho obdobia potvrdenie o zdaniteľných
príjmoch vystavil, musí vykonať opravu zda-
niteľnej mzdy za príslušné mesiace zdaňo-
vacieho obdobia roku 2017 a vystaviť op-
ravné potvrdenie.

Príklad č. 7:

Nezdaniteľná časť základu dane na daňov-
níka v závislosti od výšky základu dane:
– ak je základ dane 15 000 €, nezdaniteľ-

ná časť základu dane bude: 3 803,33 €,
– ak je základ dane 20 000 €, nezdaniteľ-

ná časť základu dane bude: 8 755,578
– (20 000 : 4) = 8 755,578 – 5 000 =
3 755,58 €,

– ak je základ dane 35 022,31 €, ne-
zdaniteľná časť základu dane bude:
8 755,578 – (35 022,31 : 4) =
8 755,578 – 8 755,578 = 0 €.

Príklad č. 8:

Študent v období od júna do septembra
2017 pracoval na základe dohody o bri-
gádnickej práci študentov. Dosiahol príjem
2 000 €. Zamestnávateľ mu zrazil poistné
na dôchodkové poistenie 140 € a pred-
davky na daň spolu 353,40 €. Študent iné
zdaniteľné príjmy nemal, požiadal zamest-
návateľa o vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň. Výsledkom bude nulo-
vá daňová povinnosť a zamestnávateľ da-
ňový preplatok vráti.

Príklad č. 9:

Zamestnanec poberá 250 € starobný dô-
chodok, 180 € vdovecký dôchodok a bol
mu vyplatený aj vianočný príspevok. Na
účely určenia nezdaniteľnej časti základu
dane sa započíta len suma vyplateného
starobného dôchodku 12 x 250 = 3 000 €

a nezdaniteľná časť základu dane bude
3 803,33 – 3 000 = 803,33 €.

Príklad č. 10:

Zamestnanec si každoročne uplatňoval
nezdaniteľnú časť základu dane na da-
ňovníka.

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



2.3. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) daňovníka ročne v zmys-
le § 11 ods. 3 ZDP je stanovená nasledovne:

� ak daňovník dosiahne základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 176,8-ná-
sobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňov-
níkom v domácnosti v tomto zdaňovacom období:

– nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane na manželku
(manžela) je suma zodpovedajúca 19,2-násobku platného životného
minima,

– má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku
platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na man-
želku (manžela) je rozdiel medzi sumou zodpovedajúcou 19,2-násobku
platného životného minima a vlastným príjmom manželky (manžela),

– má vlastný príjem presahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku
platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na man-
želku (manžela) sa rovná nule,

� ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 176,8-násobok platného život-
ného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti
v tomto zdaňovacom období:

– nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na man-
želku (manžela) je suma zodpovedajúca rozdielu 63,4-násobku platné-
ho životného minima a jednej štvrtiny základu dane tohto daňovníka,
ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na
manželku (manžela) sa rovná nule,

– má vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (man-
žela) je suma vypočítaná podľa predchádzajúceho bodu, znížená o vlast-
ný príjem manželky.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) ročne v zdaňova-
com období roku 2017 je:

� ak základ dane daňovníka bude rovný alebo nižší ako 35 022,31 € a man-
želka (manžel):

– nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť bude 3 803,33 €,

– má vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 803,33 €, nezdaniteľná časť
bude rozdiel medzi 3 803,33 € a príjmom manželky (manžela),

– má vlastný príjem presahujúci sumu 3 803,33 €, nezdaniteľná časť
bude nula,

� ak základ dane daňovníka je vyšší ako 35 022,31 € a manželka (manžel):

– nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť bude rozdiel medzi sumou
12 558,906 € a jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak je táto
suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku
(manžela) sa rovná nule,

– má vlastný príjem, nezdaniteľná časť bude rozdiel medzi sumou
12 558,906 € a jednej štvrtiny základu dane daňovníka znížený o vlast-
ný príjem manželky (manžela).

Základ dane daňovníka Vlastný príjem manželky Nezdaniteľná časť základu dane na manželku

rovný alebo nižší
ako 35 022,31 €

0,00 € 3 803,33 €

menej ako 3 803,33 € 3 803,33 – vlastný príjem manželky
3 803,33 € a viac 0,00 €

vyšší ako 35 022,31 €
nepoberala 12 558,906 – (základ dane : 4)
poberala 12 558,906 – (základ dane : 4) – vlastný príjem manželky

Ak zamestnancom je daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, nárok na
nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) si môže v súlade s § 11
ods. 7 ZDP uplatniť len v prípade, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov
na území Slovenskej republiky tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov, ktoré
mu plynuli zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.
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V auguste 2017 mu bol priznaný starobný
dôchodok spätne k 5. 1. 2015. Za rok
2015 má nárok na celú nezdaniteľnú časť
základu dane, pretože starobný dôchodok
mu nebol priznaný spätne k 1. 1. 2015. Za
rok 2016 nemá nárok na nezdaniteľnú časť
základu dane, ak úhrnná suma spätne pri-
znaného starobného dôchodku za rok
2016 presahuje sumu 3 803,33 €. S cie-
ľom vyrovnania je povinný podať dodatoč-
né daňové priznanie za rok 2016 v súlade
s § 32 ods. 11 ZDP. Za rok 2017 nárok na
nezdaniteľnú časť základu dane nemá.

PRÍKLAD Z PRAXE

Dohoda o brigádnickej práci
študentov

�Môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu
o brigádnickej práci študenta aj s dok-
torandom, ktorý nedovŕšil vek 26 ro-
kov?

Odpoveď:
Dohodu o brigádnickej práci študentov môže
podľa § 227 ods. 1 zákona č. 311/2001
Z. z. Zákonník práce zamestnávateľ uzatvo-
riť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka
strednej školy alebo štatút študenta dennej
formy vysokoškolského štúdia a ktorá nedo-
vŕšila 26 rokov veku. V zmysle § 2 ods. 5 zá-
kona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
vysoké školy poskytujú, organizujú a zabez-
pečujú vysokoškolské vzdelávanie v rámci
akreditovaných študijných programov. Štu-
dijné programy sa uskutočňujú v troch stup-
ňoch. Študijný program prvého stupňa je ba-
kalársky študijný program druhého stupňa
a spájajúce prvé dva stupne vysokoškol-
ského vzdelávania sú magisterský, inžinier-
sky a doktorský študijný program a študij-
ný program tretieho stupňa je doktorand-
ský študijný program, ktorý sa môže usku-
točňovať formou denného štúdia alebo ex-
terného štúdia. Ak študent študuje tretí
stupeň vysokoškolského vzdelávania (teda
doktorandský) dennou formou a nedovŕšil
ešte 26 rokov veku, spĺňa podmienku šta-
tútu študenta pre uzatvorenie dohody o bri-
gádnickej práci študenta. Ak by uvedený
študent študoval v externej forme, tak by
zamestnávateľ v tomto prípade nemohol
uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci štu-
dentov.
Záver
Zamestnávateľ môže uzatvoriť dohodu o bri-
gádnickej práci študentov aj so študentom
denného štúdia tretieho (doktorandského)
stupňa vysokoškolského vzdelávania, ak ne-
dovŕšil 26 rokov veku.



Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) si môže uplat-
niť zamestnanec:

� ak žije s manželkou (manželom) v spoločnej domácnosti, pričom nie je pod-
statné, či majú rovnakú adresu trvalého pobytu,

� aj vtedy, ak si manželka (manžel) uplatnil/la vo svojom ročnom zúčtovaní
alebo daňovom priznaní nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na seba,

� len za obdobie, počas ktorého sú manželmi.

Za manželku (manžela) na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane sa
považuje manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá:

� sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované maloleté dieťa
žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo

� v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatro-
vanie alebo

� bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo

� sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo za občana s ťažkým
zdravotným postihnutím.

Zákon ustanovuje podmienku starostlivosti o dieťa bez ohľadu na to, či niektorý
z rodičov poberá materské, rodičovský príspevok alebo príspevok na starostli-
vosť o dieťa, prípadne aj príjem zo závislej činnosti. Podľa § 3 ods. 2 zákona
č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku dieťaťom je dieťa:

� do troch rokov veku,

� do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,

� do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej sta-
rostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia
o zverení dieťaťa do starostlivosti.

Peňažný príspevok na opatrovanie môže poberať osoba, ktorá sa stará o rodin-
ného príslušníka s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaného na opatrovanie,
a to podľa § 40 ods. 10 alebo 11 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspev-
koch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Nárok na peňažný prís-
pevok na opatrovanie vzniká právoplatným rozhodnutím úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Za občana so zdravotným postihnutím sa podľa § 9 zákona o službách zamestna-
nosti považuje občan uznaný za invalidného. Podľa § 71 ods. 1 zákona o sociál-
nom poistení občan je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má
pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so
zdravou fyzickou osobou. Za občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa podľa
§ 2 ods. 3 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotné-
ho postihnutia považuje osoba, ktorá má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %.
Pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane nie je podstatné, či manželka
(manžel) má priznaný invalidný dôchodok, rozhodujúca je skutočnosť, že je inva-
lidná/ý, čo preukáže rozhodnutím Sociálnej poisťovne alebo preukazom ŤZP.

Podľa § 11 ods. 5 ZDP si daňovník môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť
základu dane na manželku (manžela) zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdani-
teľnej časti základu dane za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli
splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane.

Za vlastný príjem manželky (manžela) sa považuje príjem znížený o zaplatené
poistné a príspevky, ktoré je manželka (manžel) povinná/ý v príslušnom zdaňova-
com období zaplatiť. Do vlastného príjmu sa započítava akýkoľvek príjem podľa
zákona o dani z príjmov, bez ohľadu na to, či ide o príjem, ktorý je predmetom
dane alebo nie je predmetom dane alebo či ide o príjem oslobodený od dane, za-
počítava sa napríklad:

� hrubý príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP,

� náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, cestovné náhrady,
suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie,

� podiely na zisku, aj keď ide o príjem, ktorý nie je predmetom dane alebo je
od dane oslobodený,
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NEPREHLIADNITE

Riadna starostlivosť o dieťa podľa § 3
ods. 3 zákona o rodičovskom príspevku
je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v zá-
ujme všestranného fyzického a psychic-
kého vývinu dieťaťa, najmä primeraná
výživa dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržia-
vanie preventívnych prehliadok dieťaťa.
V súlade s § 3 ods. 4 zákona o rodičov-
skom príspevku podmienka riadnej sta-
rostlivosti o dieťa je splnená vtedy, ak
oprávnená osoba zabezpečuje riadnu
starostlivosť o dieťa osobne alebo inou pl-
noletou fyzickou osobou alebo právnic-
kou osobou.

Príklad č. 11:

Podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej
časti základu dane na manželku:
– manželka sa celý rok starala o dieťa,

ktoré ešte nedosiahlo vek 3 roky –
podmienky sú splnené celý rok,

– manželka do 14. 5. pracovala, 15. 5.
odišla na materskú, dieťa sa narodilo
5. 6., po materskej poberala rodičov-
ský príspevok – podmienky sú splne-
né od júla do decembra, pretože dieťa
sa narodilo 5. 6.,

– manželka sa starala o dieťa, ktoré 15. 9.
dovŕšilo 3 roky, po skončení rodičov-
skej dovolenky sa od 16. 9. evidovala
v evidencii uchádzačov o zamestnanie
– podmienky sú splnené celý rok,

– manželka sa starala o dieťa, ktoré 9. 7.
dovŕšilo 3 roky, po skončení rodičov-
skej dovolenky od 10. 7. nastúpila do
zamestnania – podmienky sú splnené
od januára do júla,

– manželka sa starala o dieťa, ktoré sa
narodilo 12. 2., dňa 14. 7. sa vrátila do
zamestnania a o dieťa sa stará manžel-
kina matka – podmienky sú splnené od
marca do decembra,

– manželka začala opatrovať svoju ťažko
zdravotne postihnutú matku, ÚPSVaR
jej priznal od 1. 12. peňažný príspevok
na opatrovanie – podmienky sú splne-
né od decembra,

– manželka 31. 1. skončila pracovný po-
mer, do 14. 4. bola dobrovoľne neza-
mestnaná, do evidencie uchádzačov
o zamestnanie bola zaradená 15. 4. –
podmienky sú splnené od mája do de-
cembra,

– manželka do 31. 7. poberala invalidný
dôchodok, od 1. 8. jej z dôvodu po-
klesu schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť na menej ako 40 % v porovna-
ní so zdravou osobou invalidný dôcho-
dok zanikol – podmienky sú splnené

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



� nemocenské dávky, dôchodky, dávky v nezamestnanosti, úrazové dávky,
dávky z garančného poistenia, dávky v hmotnej núdzi, peňažné príspevky
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia vrátane peňažného prís-
pevku na opatrovanie,

� príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1
a 2 ZDP,

� príjem z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP, a to aj vtedy, ak ide o príjem z pre-
nájmu oslobodený od dane poľa § 9 ods. 1 písm. h) ZDP,

� príjem z kapitálového majetku podľa § 7 ZDP (napr. úroky v banke, plnenie
zo životného poistenia, dávky doplnkového dôchodkového sporenia),

� ostatné príjmy podľa § 8 ZDP (napr. výhry, príjmy z predaja nehnuteľnosti).

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa:
� zamestnanecká prémia,
� daňový bonus,
� zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
� štátne sociálne dávky, ktorými sú príspevok pri narodení dieťaťa alebo prís-

pevok na viac súčasne narodených detí (č. 383/2013 Z. z.), rodičovský
príspevok (č. 571/2009 Z. z.), príspevok na pohreb (č. 238/1998 Z. z.), prí-
davok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa (č. 600/2003 Z. z.), vianočný
príspevok (č. 592/2006 Z. z.), príplatok k dôchodku (č. 274/2007 Z. z.),
príspevok športovému reprezentantovi (č. 112/2015 Z. z.),

� štipendium pri sústavnej príprave na povolanie.

Od vlastného príjmu manželky sa odpočítava zaplatené poistné a príspevky, kto-
ré bola manželka (manžel) povinná/ý zaplatiť z uvedeného príjmu, ktoré do dňa
uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku aj zaplatila, t. j.:
� odpočítava sa:

– zaplatené poistné na povinné sociálne poistenie zamestnanca a SZČO,

– zaplatené preddavky zamestnanca a SZČO na zdravotné poistenie,

– zaplatený nedoplatok zamestnanca a SZČO na zdravotné poistenie
z ročného zúčtovania poistného,

� neodpočítava sa:

– poistné na dobrovoľné sociálne poistenie,

– preddavky na poistné a poistné samoplatiteľa na zdravotné poistenie.

2.4. Nezdaniteľná časť základu dane – zaplatené príspevky na
doplnkové dôchodkové sporenie

Podľa § 11 ods. 10 ZDP nezdaniteľnou časťou základu dane sú aj príspevky na
doplnkové dôchodkové sporenie podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom
dôchodkovom sporení a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovna-
kého alebo porovnateľného druhu. Príspevky je možné pri ročnom zúčtovaní
dane alebo pri podaní daňového priznania odpočítať od základu dane vo výške,
v akej budú v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do
výšky 180 € za rok.

Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na doplnkové dôchodkové spo-
renie musia byť podľa § 11 ods. 12 splnené tieto podmienky:
� príspevky sú zaplatené na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12.

2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou bude zru-
šenie dávkového plánu,

� zamestnanec nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu, ktorá nespĺňa vyš-
šie uvedenú podmienku.

Ak zamestnanec mal uzatvorenú účastnícku zmluvu, uhradený príspevok si
uplatnil ako nezdaniteľnú časť základu dane a následne mu bol vyplatený pred-
časný výber podľa § 19 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, zamest-
nanec je podľa § 11 ods. 13 ZDP povinný zvýšiť základ dane o sumu, o ktorú si
v predchádzajúcom období znížil základ dane, a to do troch zdaňovacích období
od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu bola suma vyplatená.
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od januára do júla, kedy bola považova-
ná za občana so zdravotným postihnu-
tím, resp. občana s ťažkým zdravotným
postihnutím.

Príklad č. 12:

Zamestnanec dosiahol za rok 2017 zá-
klad dane 10 000 €. Jeho manželka do-
siahla hrubý príjem zo závislej činnosti za
január a február 1 000 €, z ktorého zapla-
tila poistné na sociálne poistenie a zdra-
votné poistenie 130 €. Od marca do ok-
tóbra poberala materské v úhrne 2 000 €.
Dieťa sa narodilo 10. 4. Od októbra do
decembra poberala rodičovský príspevok
v úhrne 639,60 €. Do vlastného príjmu
manželky sa započíta príjem zo závislej čin-
nosti 1 000 € a materské 2 000 €. Od vlast-
ného príjmu sa odpočíta zaplatené poistné
130 €. Vlastný príjem manželky je: 1 000 +
2 000 – 130 = 2 870 €. Zamestnanec do-
siahol základ dane nižší ako 35 022,31 €

a v prípade uplatňovania nezdaniteľnej čas-
ti základu dane na manželku za celý rok by
nezdaniteľná časť bola vo výške: 3 803,03
– 2 870 = 933,03 €. Nárok na uplatnenie
sa ale môže uplatniť iba za obdobie máj až
december, t. j. vo výške 933,03 x 8/12 =
622,02 €.

Príklad č. 13:

Zamestnanec dosiahol za rok 2017 základ
dane 35 100 €. Manželka bola celý rok za-
radená do evidencie uchádzačov o zamest-
nanie a vlastný príjem nemala. Nezdaniteľ-
ná časť základu dane na manželku bude:
12 558,906 – 8 775,00 = 3 783,91 €.

Príklad č. 14:

Zamestnanec dosiahol za rok 2017 základ
dane 40 000 €. Oženil sa 23. 9. 2017.
Manželka dosiahla za celý rok vlastný prí-
jem 1 800 €. Od 15. 11. 2017 začala pobe-
rať peňažný príspevok za opatrovanie člena
rodiny. V prípade uplatňovania nezdaniteľ-
nej časti základu dane na manželku za celý
rok by nezdaniteľná časť bola vo výške:
12 558,906 – (40 000 : 4) – 1 800 =
758,906 €. Manželka ale spĺňa podmienky
na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu
dane na manželku len za december, preto si
manžel môže uplatniť nezdaniteľnú časť zá-
kladu dane na manželku v sume: (758,906 :
12) x 1 = 63,25 €.

Príklad č. 15:

Zamestnanec k účastníckej zmluve neu-
zatvoril dodatok o zrušení dávkového plá-
nu. Na základe dávkového plánu mu do-
plnková dôchodková spoločnosť od roku



Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchod-
kové sporenie si za vyššie uvedených podmienok môže uplatniť v súlade s § 11
ods. 7 ZDP aj zamestnanec, ktorý je daňovníkom s obmedzenou daňovou povin-
nosťou, a to pri dodržaní podmienky, že úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdro-
jov na území SR v roku 2017 tvorí najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov.

2.5. Daňový bonus na vyživované dieťa
Daňový bonus podľa § 33 ZDP si môže zamestnanec uplatniť na každé vyživova-
né dieťa žijúce s ním v domácnosti, ak mal v zdaňovacom období zdaniteľné príj-
my zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. Nárok na
priznanie daňového bonusu zamestnanec musí preukázať pri podaní Vyhlásenia
na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu najneskôr
do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom tieto podmienky spĺňa, alebo pri po-
daní Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.

Nárok na priznanie daňového bonusu zamestnanec musí preukázať:
� pri podaní Vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a da-

ňového bonusu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom tieto
podmienky spĺňa, alebo

� pri podaní Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

príslušnými dokladmi, ktorými sú:
� doklad o oprávnenosti nároku na priznanie, ktorým je rodný list dieťaťa,

v prípade detí po skončení povinnej školskej dochádzky potvrdením školy
pre konkrétny školský rok o tom, že dieťa sa sústavne pripravuje na budúce
povolanie štúdiom alebo potvrdením príslušného úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny o poberaní prídavku na dieťa,

� potvrdenie príslušného územného úradu o tom, že dieťa sa považuje za
vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykoná-
vať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdenie o priznaní
alebo odobratí invalidného dôchodku.

Ak zamestnancom je daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, nárok na
daňový bonus na vyživované dieťa si môže v súlade s § 11 ods. 7 ZDP uplatniť
len v prípade, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej
republiky tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov, ktoré mu plynuli zo zdrojov
na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

Za vyživované dieťa sa považuje nezaopatrené dieťa vlastné, osvojené, dieťa
prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a dieťa druhého
z manželov žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti.

S účinnosťou od 1. 1. 2018 sa za vyživované dieťa považuje aj plnoleté nezao-
patrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrá-
dzajúcej starostlivosť rodičov. Podľa prechodného ustanovenia § 52zn ods. 14
ZDP si nárok na daňový bonus na takéto dieťa môže daňovník uplatniť prvýkrát za
zdaňovacie obdobie roka 2017.

Daňový bonus si môže uplatniť len jeden z rodičov. Zákon o dani z príjmov
umožňuje, aby si pomernú časť daňového bonusu mohol uplatniť po časť zdaňo-
vacieho obdobia jeden z rodičov a po zostávajúcu časť zdaňovacieho obdobia
druhý z rodičov.

Nárok na daňový bonus je za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli
splnené podmienky na jeho uplatnenie, t. j. dieťa bolo považované za vyživova-
né, nezaopatrené, žilo so zamestnancom v spoločnej domácnosti a zdaniteľný
ročný príjem zamestnanca zo závislej činnosti od všetkých zamestnávateľov bol
aspoň vo výške 2 610 €.

Mesačná suma daňového bonusu počas celého roka 2017 bola 21,41 €. Suma
daňového bonusu za rok 2017 je 256,92 € na jedno vyživované dieťa.

Počas zdaňovacieho obdobia:
ak zdaniteľný príjem je aspoň 217,50 €

daňový bonus mesačne:
21,41 €

Za zdaňovacie obdobie:
ak zdaniteľný príjem je aspoň 2 610 €

daňový bonus ročne:
256,92 €
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2017 vypláca v období piatich rokov do-
plnkový starobný dôchodok. Vyplácaním
dôchodku zmluva nezaniká.

Zamestnanec zároveň uzatvoril novú účast-
nícku zmluvu. Príspevky zaplatené na novú
účastnícku zmluvu si ako nezdaniteľnú časť
základu dane nemôže uplatniť, pretože ne-
spĺňa podmienky vymedzené v § 11 ods. 12
ZDP – má dve účastnícke zmluvy, prvá sa
posudzuje podľa podmienok platných do
31. 12. 2013 a druhá podľa podmienok
platných od 1. 1. 2014.

NEPREHLIADNITE

Nezaopatreným dieťaťom podľa zákona
č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa je:
– dieťa do skončenia povinnej školskej

dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia
25 rokov, ak sa sústavne pripravuje
na budúce povolanie štúdiom alebo
sa nemôže sústavne pripravovať na
budúce povolanie, alebo vykonávať
zárobkovú činnosť pre chorobu ale-
bo úraz,

– dieťa, ktoré je oslobodené od povin-
nosti dochádzať do školy, ktoré sa
vzdeláva v základnej škole pre žiakov
so zdravotným znevýhodnením ale-
bo ktoré je neschopné sa sústavne
pripravovať na povolanie alebo vyko-
návať zárobkovú činnosť pre dlhodo-
bo nepriaznivý zdravotný stav, naj-
dlhšie do dosiahnutia plnoletosti.

POZNÁMKA

Ak dôjde k zmene podmienok rozhodu-
júcich na priznanie daňového bonusu,
zamestnanec je povinný oznámiť ich za-
mestnávateľovi písomne najneskôr v po-
sledný deň kalendárneho mesiaca, v kto-
rom zmena nastala.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Požiadajte o potvrdenie na daňové
účely o dávkach vyplatených v roku

2017
Sociálna poisťovňa pripomína občanom,
ktorí potrebujú na daňové účely potvrdenia
o dávkach vyplatených v uplynulom kalen-
dárnom roku a žiadajú o ne telefonicky

Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.danovecentrum.sk a získajte on-line
prístup k všetkým daňovým a účtovným informáciám. Volajte +421 41 70 53 222.



2.6. Zamestnanecká prémia
V zmysle § 32a ZDP na zamestnaneckú prémiu vzniká nárok za zdaňovacie ob-
dobie daňovníkovi, ak:
� dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) a f)

ZDP vykonávanej na len území Slovenskej republiky v úhrnnej výške aspoň
6-násobku minimálnej mzdy, t. j. 2 610 €,

� poberal príjmy aspoň 6 kalendárnych mesiacov (nemusia to byť kalendárne
mesiace po sebe), pričom ak zamestnanec v kalendárnom mesiaci dosaho-
val len príjmy na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru, tento mesiac sa do obdobia poberania príjmov nezapočítava,

� daň vyberanú zrážkou podľa § 43 ZDP nebude považovať za preddavok na
daň a uplatňovať postup podľa § 43 ods. 7 ZDP,

� nepoberal príjmy uvedené v § 3 ods. 2 písm. c) a d),§ 5 ods. 1 písm. b) až e),
g) a h), § 5 ods. 3 a § 5 ods. 7 písm. i) ZDP, t. j. nepoberal podiely na zisku,
ktoré nie sú predmetom dane alebo ktoré sú od dane oslobodené, nepobe-
ral iné zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti – ako príjmy za prácu konate-
ľov, príjmy z použitia motorového vozidla zamestnávateľa, príjmy plynúce
z nakladania so zamestnaneckými opciami a pod.,

� nepoberal ostatné zdaniteľné príjmy podľa § 8 ZDP a príjmy z podnikania
a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu podľa § 6 ZDP,

� nie je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku podľa
§ 11 ods. 6 ZDP a dôchodok mu nebol priznaný spätne k začiatku zdaňova-
cieho obdobia,

� vypočítaná suma zamestnaneckej prémie je kladné číslo,
� nebol zamestnancom, na ktorého podporu udržania v zamestnaní bol

v zdaňovacom období poskytnutý príspevok podľa zákona o službách za-
mestnanosti.

Výpočet zamestnaneckej prémie je nasledovný:
� pri úhrnnej sume príjmov aspoň 6-násobku minimálnej mzdy, ale nižšej ako

12-násobok je zamestnanecká prémia vo výške 19 % z rozdielu sumy ne-
zdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a základu dane z 12-násobku
minimálnej mzdy,

� pri úhrnnej sume príjmov vyššej ako 12-násobok minimálnej mzdy je za-
mestnanecká prémia vo výške 19 % z rozdielu nezdaniteľnej časti základu
dane na daňovníka a dosiahnutého základu dane.

Ak zamestnanec v zdaňovacom období pracoval 12 mesiacov, vzniká mu nárok
na zamestnaneckú prémiu v plnej výške.

Ak pracoval menej ako 12 mesiacov, vzniká mu nárok na pomernú časť zamest-
naneckej prémie za kalendárne mesiace, v ktorých poberal príjmy.

Výpočet zamestnaneckej prémie za rok 2017 je nasledovný:
� ak zamestnanec dosiahne úhrnnú sumu príjmov zo závislej činnosti aspoň

2 610 €, ale menej ako 5 220 €, výška zamestnaneckej prémie sa počíta:
3 803,33 – 4 520,52 = – 717,19 x 19 % = – 136,2661 = 0 €, t. j. nárok na
zamestnaneckú prémiu nevzniká,

suma 4 520,52 € predstavuje základ dane z 12-násobku minimálnej mzdy
vypočítaný nasledovne:

– minimálna mzda: 435 €,

– mesačné poistné zamestnanca: 1,4 % nemocenské poistenie = 6,09 €

+ 3 % invalidné poistenie = 13,05 € + 4 % starobné poistenie =
17,40 € + 1 % poistenie v nezamestnanosti = 4,35 € + 4 % zdravotné
poistenie = 17,40 €, čiže spolu 58,29 €,

– ročné poistné zamestnanca: 58,29 x 12 = 699,48 €,

– základ dane z 12-násobku minimálnej mzdy: 5 220 – 699,48 =
4 520,52 €,

� ak zamestnanec dosiahne úhrnnú výšku príjmov viac ako 5 220 €, výška za-
mestnaneckej prémie bude: 3 803,33 – základ dane daňovníka x 19 %.
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alebo e-mailom, aby tak urobili v dostatoč-
nom časovom predstihu.
Najviac žiadostí sa týka potvrdení o výplate
nemocenských dávok (najmä dávky mater-
ské). Telefonicky alebo e-mailom možno
o potvrdenie požiadať v pobočke, ktorá ich
vypláca (resp. vyplácala), v Informačno-po-
radenskom centre ústredia Sociálnej pois-
ťovne na t. č. 0906 171 989 – voľba č. 1
alebo prostredníctvom Formulára pre otáz-
ky na webovej stránke Sociálnej poisťovne.
Sociálna poisťovňa ich po vystavení zasiela
poštou, pričom doručenie trvá do sied-
mich dní. V prípade potreby ich na počka-
nie vystaví ktorákoľvek pobočka Sociálnej
poisťovne, v ústredí možno na počkanie
vystaviť len potvrdenie o vyplatených dô-
chodkových dávkach.
Potvrdenia o ostatných vyplatených dáv-
kach vystavujú len pobočky Sociálnej po-
isťovne. Kontakty na pobočky Sociálnej po-
isťovne sú zverejnené na webovej stránke
www.socpoist.sk v časti Kontakty.

Školenia organizované
vydavateľstvom
Poradca podnikateľa

Intrastat – aktuálne v roku 2018
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
16. 4. 2018 Bratislava
17. 4. 2018 Žilina
18. 4. 2018 Košice

Medzinárodné zamestnávanie
a vysielanie zamestnancov do

zahraničia
Lektor: Júlia Pšenková
24. 4. 2018 Bratislava
22. 6. 2018 Žilina
27. 6. 2018 Košice

Mzdy pre začiatočníkov
(2-dňové školenie)

Lektor: Júlia Pšenková
25. – 26. 4. 2018 Bratislava

Mzdy pre pokročilých
(2-dňové školenie)

Lektor: Júlia Pšenková
28. – 29. 5. 2018 Košice
25. – 26. 6. 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



Ak zamestnanec požiada o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie, ale
nárok mu nevznikne, zamestnávateľ zamestnaneckú prémiu neprizná, ale uplat-
ní nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ZDP.

2.7. Sadzba dane
Zamestnávateľ je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia vyberať zo zdani-
teľnej mzdy preddavok na daň. Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy podľa
§ 35 ods. 2 ZDP je:
� 19 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresahuje 1/12 sumy 176,8-ná-

sobku platného životného minima, t. j. v roku 2017 19 % zo sumy do
2 918,53 € vrátane a

� 25 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presahuje 1/12 sumy 176,8-ná-
sobku platného životného minima, t. j. v roku 2017 zo sumy do 2 918,53 €

19 % a zo sumy od 2 918,54 € 25 %.

Pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň zamestnávateľ zo základu dane vypo-
číta daň z príjmu. Daň z príjmu určená sadzbou podľa § 15 ZDP zo základu dane
zisteného podľa § 4 ZDP je:
� 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresahuje 176,8-násobku platného

životného minima, t. j. v roku 2017 19 % zo sumy do 35 022,31 € vrátane a
� 25 % z tej časti základu dane, ktorá presahuje 176,8-násobku platného

životného minima, t. j. v roku 2017 zo sumy do 35 022,31 € 19 % a zo
sumy od 35 022,32 € 25 %.

Sadzba Suma pre zdanenie v sadzbe

Preddavok na daň
19 % do 2 918,53

a 25 % od 2 918,54

Daň
19 % do 35 022,31

a 25 % od 35 022,32

3. Vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
a vyrovnanie vzniknutého preplatku alebo nedoplatku

Zamestnávateľ v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň:
� vykoná výpočet dane zo zdaniteľnej mzdy, pričom zohľadní nezdaniteľnú

časť základu dane na daňovníka, nezdaniteľnú časť základu dane na man-
želku (manžela), nezdaniteľnú časť základu dane na zaplatené príspevky na
doplnkové dôchodkové sporenie,

� vypočítanú daň porovná so zaplatenými preddavkami na daň a zohľadní za-
mestnaneckú prémiu a daňový bonus,

� vykáže preplatok alebo nedoplatok na dani z príjmov zo závislej činnosti.

V Ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2017 sa v I. časti v eurách ok-
rem identifikačných údajov zamestnanca a zamestnávateľa uvádza:

Riadok 01 Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti:
� úhrn zúčtovaných a skutočne najneskôr do 31. 1. 2018 vyplatených príj-

mov zo závislej činnosti v peňažnej i nepeňažnej forme (príjmy zamestnan-
ca na základe pracovnej zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru, zdaniteľné odmeny za prácu spoločníka, konateľa,
člena družstva, zdaniteľné odmeny za funkciu člena dozornej rady, správ-
nej rady, predstavenstva, zdaniteľné príjmy na základe zmlúv podľa Ob-
čianskeho zákonníka, ak ide o závislú činnosť),

� vrátane:

– príjmov zo sociálneho fondu,

– doplatkov za minulé roky,

– príjmov podľa § 5 ods. 7 písm. k) ZDP presahujúcich v úhrnnej výške
200 € ročne od všetkých zamestnávateľov,

– príjmov podľa § 5 ods. 7 písm. l) ZDP, pri ktorých v zdaňovacom obdo-
bí nie sú splnené podmienky pre ich oslobodenie od dane,
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Príklad č. 16:

Zamestnanec dosiahol za rok 2017 prí-
jem v úhrnnej výške 5 280 €. Základ dane
z tohto príjmu je 4 572,48 €.
V roku 2017 zaplatil zdravotnej poisťovni
nedoplatok z ročného zúčtovania poistné-
ho prislúchajúci k príjmom zo závislej čin-
nosti vo výške 520 €, preto si v žiadosti
o vykonanie ročného zúčtovania preddav-
kov na daň uplatnil aj toto poistné a požia-
dal aj o priznanie zamestnaneckej prémie.
Zamestnanecká prémia vypočítaná sadz-
bou dane 19 % z rozdielu nezdaniteľnej
časti základu dane na daňovníka a dosiah-
nutého základu dane je – (mínus) 47,34 €

(19 % x 3 803,33 – 4 052,48).
Znamená to, že zamestnanec nemá nárok
na zamestnaneckú prémiu, zamestnáva-
teľ pri ročnom zúčtovaní uplatní nezdani-
teľnú časť základu dane na daňovníka.

POZNÁMKA

Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie
na tlačive Ročné zúčtovanie preddav-
kov na daň z príjmov fyzickej osoby zo
závislej činnosti za zdaňovacie obdo-
bie (rok) 2017, vzor ktorého určilo Minis-
terstvo financií SR Oznámením č. MF/
017957/2017-721 o určení vzorov tlačív
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov
v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti
uverejneným vo Finančnom spravodajcovi
ako príspevok č. 12/2017.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Zmena lehoty na predloženie
evidenčného listu dôchodkového

poistenia zamestnávateľom
Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestná-
vateľov, že od 1. januára 2018 sa im
predlžuje lehota na predkladanie evidenč-
ného listu dôchodkového poistenia za za-
mestnanca, ktorý skončil pracovný pomer
alebo iný právny vzťah k zamestnávateľovi,
z troch dní na lehotu splatnosti ním odvá-
dzaného poistného a príspevkov na starob-
né dôchodkové sporenie za kalendárny me-
siac, v ktorom zamestnanec skončil právny
vzťah k zamestnávateľovi. Ak si zamestna-
nec uplatní nárok na dôchodok alebo o za-
slanie evidenčného listu dôchodkového po-
istenia požiada Sociálna poisťovňa, lehota
na predloženie evidenčného listu dôchod-
kového poistenia je osem dní.
Povinnosťou zamestnávateľa je predkla-
dať evidenčný list dôchodkového poiste-
nia Sociálnej poisťovni elektronicky.

Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.mzdovecentrum.sk
a získajte on-line prístup k všetkým mzdovým a personálnym informáciám.

Volajte +421 41 70 53 222.



� okrem príjmov:

– ktoré nie sú predmetom dane (§ 3 ods. 2 a § 5 ods. 5 a 6),

– ktoré sú od dane oslobodené (§ 5 ods. 7 a § 9),

– z ktorých sa daň vyberá zrážkou [§ 43 ods. 3 písm. j) a k)],

a to od všetkých zamestnávateľov.

Riadok 01a – z toho úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd o prácach vy-
konávaných mimo pracovného pomeru – úhrn príjmov plynúcich na základe
dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej
práci študentov, a to od všetkých zamestnávateľov.

Riadok 02 Úhrn povinného poistného – úhrn povinného poistného podľa § 5
ods. 8 ZDP, ktoré platí zamestnanec a ktoré:
� bolo zrazené z uvedených príjmov u všetkých zamestnávateľov,
� zamestnanec zaplatil sám a preukázal v žiadosti o vykonanie ročného zúč-

tovania

v členení na:
� riadok 02a – sociálne poistenie – úhrn poistného:

– na povinné sociálne poistenie a

– na dobrovoľné sociálne poistenie zaplatené za obdobie poberania príj-
mov zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 2 ZDP,

� riadok 02b – zdravotné poistenie – úhrn:

– preddavkov na poistné a

– nedoplatku z ročného zúčtovania poistného za zamestnanca.

Riadok 03 Základ dane – rozdiel úhrnu príjmov na riadku 01 a úhrnu povinného
poistného na riadku 02.

Riadok 04 Zníženie základu dane podľa § 11 zákona – suma zníženia základu
dane v členení zníženia základu dane na:
� riadok 04a – na daňovníka,
� riadok 04b – manželku (manžela),
� riadok 04c – na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
� spolu – súčet riadkov 04a až 04c.

Ak má zamestnanec nárok na zamestnaneckú prémiu, uvádza sa nula.

Riadok 05 Zdaniteľná mzda – základ dane z riadka 03 znížený o súčet nezdani-
teľných častí z riadka 04. Ak sú nezdaniteľné časti vyššie ako základ dane, uvá-
dza sa nula.

Riadok 06 Daň – daň podľa § 15 ZDP zo zdaniteľnej mzdy na riadku 05 za-
okrúhlená na eurocenty nadol, t. j.
� 19 % zo základu dane do výšky 35 022,31 €,
� 25 % zo základu dane presahujúceho sumu 35 022,31 €.

Ak zamestnancovi vznikol nárok na zamestnaneckú prémiu, uvádza sa nula.

Riadok 07 Základ dane na uplatnenie zamestnaneckej prémie – (ak zamest-
nanec spĺňa všetky podmienky na uplatnenie zamestnaneckej prémie a ak si
v Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania nárok uplatnil) základ dane na uplat-
nenie a výpočet zamestnaneckej prémie vo výške základu dane z riadka 03 – ak
úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov z riadka 010 je najmenej 5 220 € a vyš-
ší a súčasne základ dane v riadku 03 je nižší ako 3 803,33 € (takáto situácia
môže vzniknúť u zamestnanca, ktorý poistné a príspevky viažuce sa k zdaniteľ-
ným príjmom zo závislej činnosti zaplatil vo vyššej sume, napr. zaplatil nedopla-
tok z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie).

Riadok 08 Počet mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie
zamestnaneckej prémie – počet kalendárnych mesiacov, počas ktorých mal za-
mestnanec zúčtované a vyplatené zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, pričom
nezáleží na výške príjmu ani na tom, či zamestnanec vykonával činnosť celý me-
siac alebo len časť mesiaca, nezapočítava sa mesiac, v ktorom pracovnoprávny
vzťah trval, ale zamestnanec nedosiahol žiaden príjem.
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INFORMÁCIA

Stručná informácia k niektorým
zmenám pri vyberaní dane zrážkou

podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších

predpisov od 1. 1. 2018
Zákonom č. 344/2017 Z. z., poslednou no-
velou ZDP, boli s účinnosťou od 1. 1. 2018
zmenené viaceré odseky § 43, ktorý upra-
vuje vyberanie dane zrážkou.
Svoju pozornosť sústredíme na predĺženie
lehôt na podanie tlačív (oznámení a po-
tvrdení) a ich formu podľa týchto ustanove-
ní ZDP:

§ 43 ods. 11
Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odve-
dení dane vyberanej zrážkou predkladané
správcovi dane (daňovému úradu) – lehota
sa nemení – najneskôr do pätnásteho dňa
každého mesiaca za predchádzajúci kalen-
dárny mesiac, minimálne zmenené tlači-
vo – OZN4311v18_1 – pre rok 2018.

§ 43 ods. 13
Oznámenie platiteľa dane (spoločenstvo
vlastníkov bytov a nebytových priestorov
alebo fyzická osoba alebo právnická oso-
ba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových
priestorov domu uzatvorili zmluvu o výko-
ne správy) o zrazení a odvedení dane vybe-
ranej zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3
písm. g) ZDP (príjmy fondu prevádzky,
údržby a opráv) predkladané správcovi
dane (daňovému úradu) – lehota bola
predĺžená – najneskôr do konca janu-
ára (už nie do 15. 1.) nasledujúceho po
uplynutí kalendárneho roka, v ktorom boli
tieto príjmy poukázané alebo pripísané
v prospech účtu fondu prevádzky, údržby
a opráv – OZN4313v17_1 – vzor sa po-
užije za rok 2017.

§ 43 ods. 14
Oznámenie zasielané správcovi dane (da-
ňovému úradu) platiteľom dane (vypláca-
júcim subjektom) v prípade uzatvorenia
dohody s daňovníkom o nezdanení príj-
mov zrážkou, ak ide o príjmy z vytvore-
nia diela a z podania umeleckého výko-
nu podľa § 6 ods. 2 písm. a) a príjmy
podľa § 6 ods. 4 ZDP – lehota bola
predĺžená do konca januára (už nie do
15. 1.) po uplynutí kalendárneho roka, v kto-
rom bola uzavretá dohoda, a to po novom
na tlačive, ktorého vzor určí FR SR.
Toto tlačivo obsahuje identifikačné údaje
o daňovníkovi, ktorým je fyzická osoba,
a to meno, priezvisko, adresa trvalého po-
bytu a rodné číslo alebo dátum narodenia,
ak ide o daňovníka, ktorý nemá pridelené
rodné číslo v Slovenskej republike – ide
o tlačivo OZN4314v17_1 – vzor sa
použije za rok 2017.



Riadok 09 Zamestnanecká prémia – zamestnanecká prémia vypočítaná ako
19 % zo sumy rozdielu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka z riadka
04a a základu dane na uplatnenie zamestnaneckej prémie z riadka 07 prepočí-
taná na počet mesiacov z riadka 08, zaokrúhlená na celé eurocenty nahor.

Riadok 09a Suma zamestnaneckej prémie nesprávne vyplatenej zamestná-
vateľom – v prípade potreby podľa § 40 ods. 9 ZDP suma zamestnaneckej pré-
mie nesprávne vyplatenej zamestnávateľom v predchádzajúcom období.

Riadok 10 Nárok na daňový bonus – celkový nárok na daňový bonus podľa
§ 33 ZDP v úhrne na všetky vyživované deti, za ktoré si zamestnanec uplatnil ná-
rok. Pri posudzovaní nároku na daňový bonus sa berú do úvahy:
� zdaniteľný príjem počas celého roka u všetkých zamestnávateľov (ak za-

mestnanec dosiahol zdaniteľný príjem zo závislej činnosti vo výške aspoň
polovice minimálnej mzdy len v niektorých kalendárnych mesiacoch a za-
mestnávateľ mu v týchto mesiacoch daňový bonus priznal, zamestnanec
nestráca nárok na už priznaný daňový bonus ani vtedy, ak za celý rok jeho
príjem nedosiahol výšku 6-násobku minimálnej mzdy a uvedie sa suma da-
ňového bonusu, ktorá bola zamestnancovi vyplatená),

� počet mesiacov, za ktoré si zamestnanec nárok uplatnil.

Riadok 11 Daňový bonus priznaný a vyplatený všetkými zamestnávateľmi –
suma daňového bonusu skutočne priznaná a vyplatená u zamestnávateľa, ktorý
robí ročné zúčtovanie a u všetkých ostatných zamestnávateľov z riadka 10 Po-
tvrdení o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľov na všetky vyživované deti.

Riadok 12 Daňový bonus na vyplatenie zamestnancovi po vykonaní ročného
zúčtovania – ak je nárok na daňový bonus na riadku 10 vyšší ako priznaný a vy-
platený daňový bonus na riadku 11, uvádza sa rozdiel súm. Ak je nárok na daňo-
vý bonus na riadku 10 nižší alebo rovný ako priznaný a vyplatený daňový bonus,
suma sa neuvádza.

Riadok 12a Daňový bonus na vyplatenie znížený o daň – ak je suma daňového
bonusu na vyplatenie na riadku 12 vyššia ako suma dane na riadku 06, uvádza
sa rozdiel súm.

Riadok 13 Daňový bonus na vybratie od zamestnanca po vykonaní ročného
zúčtovania – ak je nárok na daňový bonus na riadku 10 nižší ako priznaný a vy-
platený daňový bonus na riadku 11, uvádza sa rozdiel súm. Ak je nárok na daňo-
vý bonus na riadku 10 vyšší alebo rovný ako priznaný a vyplatený daňový bonus
na riadku 11, suma sa neuvádza.

Riadok 14 Úhrn preddavkov na daň – úhrn preddavkov na daň zrazených všet-
kými zamestnávateľmi, neupravený o daňový bonus, t. j. úhrn preddavkov na
daň za jednotlivé mesiace roka 2017, ktoré zamestnancovi zrazil zamestnáva-
teľ, a ak mal zamestnanec aj iných zamestnávateľov, pripočítajú sa sumy pred-
davkov na daň z riadka 07 Potvrdení o zdaniteľných príjmoch od všetkých ostat-
ných zamestnávateľov.

Riadok 15 Nedoplatok dane neupravený – ak vypočítaná daň na riadku 06 je
vyššia ako úhrn preddavkov na daň na riadku 14, uvádza sa rozdiel súm. Ak daň
vypočítaná na riadku 06 je nižšia alebo rovná úhrnu preddavkov na daň na riad-
ku 14, suma sa neuvádza.

Riadok 16 Preplatok dane neupravený – ak daň vypočítaná na riadku 06 je
nižšia ako úhrn preddavkov na daň na riadku 14, uvádza sa rozdiel súm. Ak daň
vypočítaná na riadku 06 je vyššia alebo rovná úhrnu preddavkov na daň na riad-
ku 14, suma sa neuvádza.

Riadok 17 Daň na úhradu/daňový preplatok – suma vypočítaná nasledovne:
daň na riadku 06 – nárok na daňový bonus na riadku 10 + priznaný a vyplatený
daňový bonus na riadku 11 + daňový bonus na vyplatenie znížený o daň na riad-
ku 12a – úhrn preddavkov na daň na riadku 14 – suma zamestnaneckej prémie
nesprávne vyplatenej zamestnávateľom na riadku 09a, a ak je výsledok kladná
suma (väčšia ako nula), uvedie sa do riadka daň na úhradu, a ak je výsledok zá-
porná suma (menšia ako nula), uvedie sa do riadka daňový preplatok.

Riadok 18 – Zamestnávateľ od zamestnanca vyberie sumu/zamestnávateľ
vyplatí zamestnancovi sumu – suma vypočítaná nasledovne: nedoplatok dane
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§ 43 ods. 15
Oznámenie zasielané správcovi dane (da-
ňovému úradu) platiteľom dane o zrazení
a odvedení dane vyberanej zrážkou z príj-
mov podľa § 43 ods. 3 písm. i) a l) ZDP –
lehota bola predĺžená do konca janu-
ára (už nie do 30. januára) nasledujúceho
po uplynutí zdaňovacieho obdobia - tlači-
vo OZN4315v17_1 – vzor sa použije za
rok 2017.
Len vo vzťahu držiteľ – poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti ide o tieto leho-
ty a tlačivá podľa ustanovení ZDP:

§ 43 ods. 17 písm. a)
Oznámenie podávané správcovi dane leká-
rom a iným poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti – lehota bola predĺžená do
troch kalendárnych mesiacov po uplynutí
roka, teda do konca marca (už nie do kon-
ca januára) – tlačivo OZN4317Av17_1 –
za rok 2017.

§ 43 ods. 17 písm. b)
Oznámenie podávané správcovi dane dr-
žiteľom o poskytnutých nepeňažných pl-
neniach – lehota bola predĺžená do kon-
ca kalendárneho mesiaca po uplynutí roka,
teda do konca januára (už nie do 15. janu-
ára) – tlačivo OZN4317Bv17_1 – za rok
2017.

§ 43 ods. 18
Oznámenie zasielané správcovi dane – le-
hota bola predĺžená do pätnástich dní po
uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
nepeňažné plnenie (po prvý raz) prijal (už
nie do konca kalendárneho mesiaca, v kto-
rom nepeňažné plnenie prvýkrát prijal) –
OZN4318v17_1 – od 1. 1. 2018.

§ 43 ods. 19
Oznámenie, v ktorom držiteľ oznamuje
poskytovateľovi zdravotnej starostlivos-
ti výšku poskytnutého nepeňažného plne-
nia za uplynulý rok – lehota bola predĺžená
do konca kalendárneho mesiaca po uplynu-
tí roka, teda do konca januára (už nie do
15. januára); nie je určený vzor tlačiva.

§ 43 ods. 23
Potvrdenie o výške poskytnutého peňaž-
ného plnenia a zrazenej dani, ktoré zasiela
držiteľ – nerezident SR, ktorý má v SR or-
ganizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň
(je u nás etablovaný), lekárovi a inému po-
skytovateľovi zdravotnej starostlivosti
za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia
– lehota bola predĺžená do konca kalen-
dárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho
roka, teda do konca januára (už nie do
15. januára), v ktorom bolo peňažné plnenie
vyplatené, poukázané alebo pripísané v pro-
spech prijímateľa, t. j. poskytovateľa zdra-
votnej starostlivosti – nie je určený vzor

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.



na riadku 15 + daňový bonus na vybratie na riadku 13 – preplatok dane na riad-
ku 16 – zamestnanecká prémia na riadku 09 – daňový bonus na vyplatenie na
riadku 12 + suma zamestnaneckej prémie nesprávne vyplatenej zamestnávate-
ľom na riadku 09a, a ak je výsledok kladná suma (väčšia ako nula), uvedie sa do
riadka zamestnávateľ od zamestnanca vyberie sumu, a ak výsledok je záporná
suma (menšia ako nula), uvedie sa do riadka zamestnávateľ vyplatí zamestnan-
covi sumu.

Preplatok z ročného zúčtovania zamestnávateľ zamestnancovi vráti najneskôr
pri zúčtovaní mzdy za apríl v roku, v ktorom ročné zúčtovanie vykonal, t. j. do
30. 4. 2018. O vrátený rozdiel z ročného zúčtovania zníži odvod preddavkov na
daň správcovi dane najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka.
Odvod preddavku môže znížiť aj o doplatený daňový bonus a vyplatenú zamest-
naneckú prémiu.

Nedoplatok z ročného zúčtovania, ktorý je vyšší ako 5 €, zamestnávateľ zamest-
nancovi zrazí zo zdaniteľnej mzdy najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia,
v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie, a zrazený nedoplatok odvedie správcovi
dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň. Na nedoplatok do 5 € sa
neprihliada a zamestnancovi sa nezrazí. Neplatí to však v prípade, ak sa zamest-
nancovi na základe ročného zúčtovania doplácal daňový bonus (riadok 12) alebo
ak zamestnanec poukáže 2 % alebo 3 % zaplatenej dane na osobitné účely. V ta-
komto prípade zamestnávateľ zrazí zamestnancovi nedoplatok už do 30. 4. 2018.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnancovi vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na
daň, je podľa § 39 ods. 6 ZDP povinný:
� doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr

do konca apríla roku, v ktorom ročné zúčtovanie vykonal, t. j. do 30. 4.
2018 – na tento účel slúži I. časť tlačiva Ročného zúčtovania preddavkov
na daň,

� vystaviť doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní o údaj o vyrovna-
ní daňového nedoplatku, preplatku, zamestnaneckej prémie alebo daňové-
ho bonusu, a to do 10 dní od doručenia žiadosti od zamestnanca – na tento
účel slúži II. časť tlačiva Ročného zúčtovania preddavkov na daň.

Ak zamestnanec bude za rok 2017 podávať daňové priznanie po vykonaní roč-
ného zúčtovania preddavkov na daň, na základe jeho žiadosti zamestnávateľ vy-
staví doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní vyplnením II. časti tlačiva
ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2017. V Ročnom zúčtovaní pred-
davkov na daň za rok 2017 sa v II. časti v eurách uvádza zrazenie nedoplatku
dane z riadka 15, resp. nedoplatku daňového bonusu z riadka 13 alebo vrátenie
preplatku dane z riadka 16, resp. preplatku daňového bonusu z riadka 12, resp.
preplatku zamestnaneckej prémie z riadka 9 so stavom k dátumu vystavenia
II. časti ročného zúčtovania. V prípade postupného vyrovnávania nedoplatku
alebo preplatku zamestnávateľ odo dňa vystavenia doplneného tlačiva ročného
zúčtovania vykázaný zostatok už nevyrovnáva.

4. Poukázanie podielu zaplatenej dane

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov
na daň, môže sumu:
� do výšky 2 % zaplatenej dane alebo
� do výšky 3 % zaplatenej dane, ak ide o daňovníka, ktorý vykonával dobro-

voľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve počas
najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvr-
denie,

poukázať ním určenej právnickej osobe vedenej v zozname prijímateľov podielu
zaplatenej dane, ktorý zverejňuje Notárska komora SR vždy do 15. januára kalen-
dárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi sumu poukázať. Suma podielu zapla-
tenej dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Suma nesmie byť nižšia ako 3 €.

Zamestnávateľ je podľa § 39 ods. 7 ZDP, účinného od 1. 1. 2018, povinný na žia-
dosť zamestnanca (prostredníctvom Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania)
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tlačiva; kópia potvrdenia tvorí prílohu
oznámenia podľa § 43 ods. 17 písm. a)
ZDP.
POZNÁMKA
Podľa § 2 písm. y) ZDP držiteľom je
držiteľ registrácie lieku, držiteľ povolenia
na veľkodistribúciu liekov, držiteľ povole-
nia na výrobu liekov, farmaceutická spo-
ločnosť, držiteľ povolenia na poskytova-
nie lekárenskej starostlivosti, výrobca
a distribútor zdravotníckej pomôcky, vý-
robca a distribútor dietetickej potraviny
alebo tretia osoba, ktorá sprostredkuje
poskytnutie plnenia od týchto osôb,
Podľa § 2 písm. z) ZDP poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti, jeho zamestna-
nec alebo zdravotnícky pracovník.

Ing. Valéria Jarinkovičová

PRÍKLAD Z PRAXE

Príspevok zo sociálneho fondu
na stravovanie

�Suma stravovacieho lístka je u zamest-
návateľa 3,40 €. Zamestnanec doteraz
prispieva 1,53 €, zamestnávateľ prispie-
va na stravovanie v sume 1,87 €. Môže
zamestnávateľ príspevok v sume 1,53 €,
ktorý platí zamestnanec, prispievať zo
sociálneho fondu? U zamestnanca to
bude nepeňažný príjem?

Odpoveď:
Áno, zamestnávateľ môže použiť sociálny
fond na príspevok na stravovanie v hodnote,
ktorou doteraz prispieval zamestnanec. Pri
príspevku na stravovanie zo sociálneho fon-
du nie je zákonom stanovená jeho výška,
ktorou je zamestnávateľ povinný prispieť na
stravovanie zamestnancov.
To znamená, že ak zamestnávateľ tvorí so-
ciálny fond v dostatočnom objeme, môže
zvyšnú časť príspevku na stravovanie ok-
rem príspevku z jeho nákladov, pokryť zo
sociálneho fondu tak, že v konečnom dôs-
ledku zamestnanec nebude prispievať na
stravovanie. U zamestnanca pôjde o príjem,
ktorý je naďalej oslobodený od dane podľa
§ 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov.

Záver
Pri príspevku na stravovanie zo sociálne-
ho fondu nie je zákonom stanovená výška
príspevku, ktorou je zamestnávateľ povin-
ný prispieť na stravovanie zamestnancov.
Ak zamestnávateľ pokryje príspevok na
stravovanie z nákladov a zvyšnú časť zo
sociálneho fondu tak, že zamestnanec ne-
prispieva na stravovanie, u zamestnanca
ide o príjem oslobodený od dane.



vystaviť do 15. 4. 2018 potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 – poukázanie
2 % alebo 3 % zaplatenej dane. Potvrdenie sa vystavuje na povinnom štruktúrova-
nom tlačive Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely
vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej
osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov, ktoré určilo a na webovom sídle zverejnilo Finančné riaditeľstvo SR.

V Potvrdení o zaplatení dane sa na riadkoch 01 až 20 uvádzajú identifikačne
údaje zamestnanca a zamestnávateľa a v III. oddiele sa uvádzajú údaje o zaplate-
ní dane z príjmov zo závislej činnosti:
� riadok 21 – daň podľa § 15 zákona – z riadka 06 ročného zúčtovania pred-

davkov na daň,
� riadok 22 – nárok na daňový bonus – z riadka 10 ročného zúčtovania pred-

davkov na daň,
� riadok 23 – daň znížená o daňový bonus – rozdiel riadkov 21 a 22,
� riadok 24 – daň na úhradu – z riadka 17 ročného zúčtovania preddavkov na

daň,
� riadok 25 – daň na úhradu (z riadka 24) zrazená zamestnancovi alebo za-

platená zamestnancom v lehote do podania vyhlásenia o poukázaní po-
dielu zaplatenej dane, a to uvedením sumy a dňa.

S cieľom poukázania podielu zaplatenej dane predloží zamestnanec, ktorému
zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, v súlade s § 50 ods. 1 písm. a)
ZDP správcovi dane do 30. 4. 2018 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplate-
nej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie
vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti,
na povinnom štruktúrovanom tlačive, ktoré určilo a na webovom sídle zverejnilo
Finančné riaditeľstvo SR.

Vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane sa uvádza:
� riadky 01 až 11 – identifikačné údaje daňovníka podľa predtlače,
� riadok 12 – zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 % alebo 3 %

zaplatenej dane, t. j. daňová povinnosť znížená o daňový bonus z riadka 23
potvrdenia o zaplatení dane,

� riadok 13 – suma do výšky 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane z riadka 12 za-
okrúhlená na eurocenty nadol, minimálne 3 €,

� riadok 14 – dátum zaplatenia dane – z riadka 25 potvrdenia o zaplatení
dane, v prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania sa uvedie dátum
31. 3. 2018,

� riadky 15 až 21 – identifikačné údaje o prijímateľovi podielu zaplatenej
dane podľa predtlače,

� vyznačenie súhlasu so zaslaním údajov prijímateľovi podielu zaplatenej
dane.

5. Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej
činnosti za rok 2017

Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 39 ods. 9 písm. b) ZDP predkladať miestne
príslušnému správcovi dane hlásenie o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov zo zá-
vislej činnosti a o daňovom bonuse poskytovaných zamestnancom bez ohľadu
na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie
obdobie, a to do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia na tlačive, vzor
ktorého určí Ministerstvo financií SR.

Ministerstvo financií SR Oznámením číslo MF/017957/2017-721 o určení
vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti, uverejneným vo Finanč-
nom spravodajcovi ako príspevok č. 12/2017, určilo za zdaňovacie obdobie
roku 2017 vzor tlačiva Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závis-
lej činnosti poskytovaných jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či
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Zmluva o výkone práce a stravné ako
daňový výdavok

�Právnická osoba (podnikateľský subjekt)
má uzatvorenú zmluvu o vykonaní prác
s rozpočtovou organizáciou (Ústav na vý-
kon trestu odňatia slobody). V zmluve
o vykonaní prác je uvedené, že právnická
osoba, ako objednávateľ, je povinná za-
bezpečiť pre odsúdených plnohodnotnú
stravu na vlastné náklady. Čiže právnic-
ká osoba nemá uzatvorenú žiadnu zmlu-
vu/dohodu o vykonaní prác mimo pra-
covného pomeru s fyzickou osobou.

Môže si právnická osoba náklady na
stravu odsúdených uplatniť ako daňový
výdavok v rozsahu, ako keby išlo o za-
mestnancov právnickej osoby?

Odpoveď:

Podľa § 223 ods. 1 zákona č. 311/2001
Z. z. Zákonníka práce zamestnávateľ môže
na plnenie svojich úloh alebo na zabezpe-
čenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať
s fyzickými osobami dohody o prácach vy-
konávaných mimo pracovného pomeru,
a to v prípade, ak ide o prácu, ktorá je vy-
medzená výsledkom (dohoda o vykonaní
práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť
vymedzenú druhom práce (dohoda o pra-
covnej činnosti, dohoda o brigádnickej prá-
ci študentov).

Nárok na stravu majú všetci zamestnanci
vykonávajúci prácu v pracovnom pomere.
Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie
zamestnancom vo všetkých zmenách, a to
v priebehu pracovnej zmeny, pričom za pra-
covnú zmenu sa považuje výkon práce dlhší
ako 4 hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac
ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabez-
pečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavné-
ho jedla.

Nárok na zabezpečenie stravovania oso-
bám činným na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru
môže vzniknúť, ak zamestnávateľ po pre-
rokovaní so zástupcami zamestnancov po-
dľa § 152 ods. 8 písm. c) Zákonníka práce
rozšíri okruh fyzických osôb, ktorým zabez-
pečí stravovanie a ktorým bude prispievať
na stravovanie o túto skupinu osôb.

Ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupco-
via zamestnancov, môže o rozšírení okru-
hu osôb, ktorým sa zabezpečí stravovanie
a ktorým sa bude prispievať na stravovanie,
rozhodnúť zamestnávateľ a svoje rozhod-
nutie písomne uvedie v internej smernici.

Podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 záko-
na č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je
daňovým výdavkom uznaný príspevok na
stravovanie zamestnancov poskytovaný
za podmienok ustanovených osobitným
predpisom.

EPI monitoring (monitoring.epi.sk) – unikátny nástroj na preverovanie
a vyhľadávanie nových obchodných partnerov, ale aj na spoľahlivé

sledovanie informácií o subjektoch, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii.



ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie,
o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bo-
nuse (ďalej len hlásenie), ktoré je platné od zdaňovacieho obdobia roku 2014.
V poučení na vyplnenie hlásenia upozornilo, že za zdaňovacie obdobie roku
2017 sa nevypĺňajú údaje týkajúce sa preukázateľne zaplatených dobrovoľ-
ných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Hlásenie o vyúčtovaní dane sa podáva do 30. 4. 2018 za všetkých zamestnan-
cov, ktorým zamestnávateľ za zdaňovacie obdobie roku 2017 vyplatil príjem zo
závislej činnosti podľa § 5 ZDP v peňažnej i nepeňažnej forme. Údaje uvedené
v hlásení o vyúčtovaní dane sú súhrnnými údajmi z prehľadov o zrazených a od-
vedených preddavkoch na daň, ktoré zamestnávateľ podával za jednotlivé ka-
lendárne mesiace roka 2017.

V hlásení o vyúčtovaní dane sa okrem identifikačných údajov zamestnávate-
ľa uvádza:

Časť I.
Vyúčtovanie dane

Uvádzajú sa súhrnné údaje z prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch
na daň, ktoré zamestnávateľ podával správcovi dane za jednotlivé kalendárne
mesiace roka 2017:

� riadok 0 – zúčtované a vyplatené zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, vrá-
tane zdaniteľných príjmov zo sociálneho fondu v peňažnej aj v nepeňažnej
forme za zdaňovacie obdobie, okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá
zrážkou podľa § 43 ZDP,

� riadok 1 – zrazené preddavky na daň zo zúčtovaných a vyplatených zdani-
teľných miezd vrátane príjmov zo sociálneho fondu v peňažnej aj v nepe-
ňažnej forme za celé zdaňovacie obdobie,

� riadok 2 – zrazené daňové nedoplatky a vrátené daňové preplatky z ročné-
ho zúčtovania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. To znamená, z roč-
ného zúčtovania za rok 2016, o ktoré zamestnávateľ znížil alebo zvýšil
odvod preddavkov na daň za rok 2017 bez zohľadnenia vyplatených,
resp. zrazených daňových bonusov vyplývajúcich z ročného zúčtovania za
rok 2016 a bez vyplatenej zamestnaneckej prémie vyplývajúcej z ročného
zúčtovania za rok 2016,

� riadok 3 – daňové nedoplatky a daňové preplatky za predchádzajúce obdo-
bia podľa § 40 ZDP, t. j. rozdiel súm zrazených daňových nedoplatkov a vrá-
tených daňových preplatkov zistených u zamestnancov za roky pred rokom
2016,

� riadok 4 – daň, t. j. súčet riadkov 1 až 3,

� riadok 5 – priznaná a vyplatená suma daňového bonusu a vybratá suma da-
ňového bonusu, o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma preddavkov na
daň a dane, vrátane vyplateného a vybratého daňového bonusu z ročného
zúčtovania alebo vykonaných opráv. To znamená, úhrnná suma daňové-
ho bonusu priznaná a vyplatená zamestnancom za rok 2017, upravená
o sumu priznaného a vyplateného daňového bonusu, ktorú si zamestnanci
uplatnili dodatočne pri ročnom zúčtovaní za rok 2016, a o sumu opráv da-
ňového bonusu z predchádzajúcich zdaňovacích období (uvádza sa suma
najviac do výšky sumy uvedenej na riadku 4),

� riadok 6 – priznaná a vyplatená suma zamestnaneckej prémie a vybratá
suma zamestnaneckej prémie, o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma
preddavkov na daň a dane, vrátane vykonaných opráv. To znamená,
úhrnná suma zamestnaneckej prémie na základe ročného zúčtovania za
rok 2016, o ktorú zamestnávateľ znížil (zvýšil) sumu odvodu preddavkov na
daň vrátane vykonaných opráv (uvádza sa suma najviac do výšky rozdielu
súm na riadkoch 4 a 5),

� riadok 7 – daň/odvodová povinnosť znížená o daňový bonus a zamestna-
neckú prémiu, t. j. súčet riadkov 4 až 6,
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Osobitným predpisom je § 152 Zákonníka
práce, kde je v ods. 3 definované, že za-
mestnávateľ prispieva na stravovanie v su-
me najmenej 55 % z ceny jedla, najviac
však na každé jedlo do sumy 55 % stravné-
ho poskytovaného pri pracovnej ceste od
5 do 12 hodín.

Záver
Keďže spoločnosť má uzatvorenú zmluvu
o vykonaní prác, nemôže si uplatniť výdav-
ky na stravu do daňových výdavkov, po-
kiaľ poskytne stravu osobám, ktoré nie sú
jej zamestnancami. V prípade, že právnic-
ká osoba bude náklady na stravu refaktu-
rovať rozpočtovej organizácii, budú tieto
náklady na stravu pre spoločnosť daňo-
vým výdavkom.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Zamestnávatelia, včas odovzdajte
Sociálnej poisťovni žiadosť

o nemocenské zamestnanca
Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestná-
vateľov na ich zákonnú povinnosť postúpiť
pobočke tlačivo, na ktorom sa preukazuje
dočasná pracovná neschopnosť zamest-
nanca, ak trvá dlhšie ako desať dní. Ich po-
vinnosťou je urobiť tak do troch dní po
10. dni trvania dočasnej pracovnej ne-
schopnosti zamestnanca.

Zamestnanec oznamuje zamestnávateľovi
prekážku v práci – dočasnú pracovnú ne-
schopnosť – predložením Potvrdenia o do-
časnej pracovnej neschopnosti, potvrdenej
ošetrujúcim lekárom. Pri vzniku dočasnej
pracovnej neschopnosti predloží zamestna-
nec zamestnávateľovi najskôr IIa. diel tohto
tlačiva, ktorý je žiadosťou o náhradu príjmu
pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorú
vypláca počas prvých 10 dní zamestnáva-
teľ. Ak dočasná pracovná neschodnosť trvá
viac ako 10 kalendárnych dní, zamestnanec
predloží zamestnávateľovi aj II. diel potvrde-
nia, ktorý je žiadosťou o nemocenské a úra-
zový príplatok. Pred odovzdaním žiadosti
zamestnávateľovi si zamestnanec skontro-
luje, či vyplnil všetky údaje na žiadosti (o kto-
rú dávku žiada, údaje vo vyhlásení, dátum
a podpis). Na odovzdanej žiadosti nie je za-
mestnávateľ oprávnený doplniť údaje za
zamestnanca, zamestnávateľ iba potvrdí
údaje za zamestnávateľa a do troch dní
po 10. dni trvania dočasnej pracovnej ne-
schopnosti odošle túto žiadosť príslušnej
pobočke Sociálnej poisťovne.

Dodržanie zákonnej lehoty zo strany za-
mestnávateľa je dôležité preto, aby zamest-
nanec nezostal dlhšie bez finančných pros-
triedkov, t. j. aby mala pobočka Sociálnej
poisťovne dostatočný časový priestor na vy-
danie rozhodnutia o nároku zamestnanca
na nemocenské a na vyplatenie tejto dávky.



� riadok 8 – odvedené preddavky na daň (daň) za celé zdaňovacie obdobie, t. j.
skutočná suma, ktorú zamestnávateľ odviedol správcovi dane za rok 2017,

� riadok 9 – daňový preplatok, t. j. rozdiel riadkov 7 a 8, ak je menší ako nula,
� riadok 10 – daňový preplatok, t. j. rozdiel riadkov 7 a 8, ak je väčší ako nula.

Časť II.
Rozdiely z dodatočného hlásenia

Uvádza sa:
� riadok 11 – daňový preplatok alebo daňový nedoplatok z riadka 9 alebo 10

posledného podaného hlásenia,
� riadok 12 – daňový preplatok alebo daňový nedoplatok, t. j. daňový prepla-

tok alebo daňový nedoplatok, ktorý vyplýva z dodatočného hlásenia ako
rozdiel riadka 9 alebo 10 a riadka 11.

Časť III.
Rekapitulácia (daňový bonus a zamestnanecká prémia)

Uvádzajú sa súhrnné údaje z prehľadov, ktoré zamestnávateľ podával správcovi
dane za jednotlivé kalendárne mesiace roka 2017:
� riadok A – celková vyplatená suma daňového bonusu,
� riadok B – suma daňového bonusu vyplatená z úhrnu zrazených preddav-

kov na daň a dane,
� riadok C – suma daňového bonusu vyplatená z prostriedkov zamestnávateľa,
� riadok D – celková vyplatená suma zamestnaneckej prémie,
� riadok E – suma zamestnaneckej prémie vyplatená z úhrnu zrazených pred-

davkov na daň a dane,
� riadok F – suma zamestnaneckej prémie vyplatená z prostriedkov zamest-

návateľa.

Časť IV.
Úhrn príjmov poskytovaných jednotlivým zamestnancom v peňažnej aj v nepeňažnej forme
za zdaňovacie obdobie, úhrn zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov a vyplatený
daňový bonus za zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nevykonal ročné zúčtovanie

Uvádzajú sa údaje za jednotlivých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ počas
roka 2017 vyplácal príjmy zo závislej činnosti, ale za rok 2017 im ročné zúčtova-
nie nevykonal. Za každého zamestnanca sa uvádza:
� riadok 1 – rodné číslo alebo dátum narodenia (ak ide o cudzieho štátneho

príslušníka),
� riadok 2 – priezvisko, meno, trvalý pobyt,
� riadok 3 – úhrn príjmov a z toho príjmy plynúce na základe dohody,
� riadok 4 – zúčtované v mesiacoch,
� riadok 5 – sociálne poistenie a zdravotné poistenie,
� riadok 6 – zrazené preddavky na daň,
� riadok 7 – daňový bonus a počet detí,
� riadok 8 – uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a po-

čet mesiacov.

Riadok 9 – dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie sa za zda-
ňovacie obdobie roku 2017 nevypĺňa, keďže suma zrazených dobrovoľných
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nie je s účinnosťou od 1. 1. 2017
nezdaniteľnou časťou základu dane.

Časť V.
Údaje o jednotlivých zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie

Uvádzajú sa údaje za jednotlivých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ počas
roka 2017 vyplácal príjmy zo závislej činnosti a za rok 2017 im vykonal ročné
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PRÍKLAD Z PRAXE

Konkurz zamestnanca
�V Obchodnom vestníku bol zverejnený

oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady
na konkurz. Zamestnávateľ je toho ná-
zoru, že ako zamestnávateľ by mal po-
kračovať v exekučných zrážkach, ktoré
boli vyhlásením konkurzu pozastavené.
Zamestnankyňa však tvrdí, že u nej prišlo
k oddlženiu napriek nedostatku majetku
a v pôvodných exekučných zrážkach
nemá zamestnávateľ pokračovať. Súvisí
tento postup so zmenou legislatívy od
1. 3. 2017? Ak áno, z ktorého paragrafu
uvedené vyplýva?

Odpoveď:
Inštitút oddlženia je upravený v § 166
a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii. Podľa odseku 1 v znení
platnom do 28. 2. 2017 sa dlžník – fyzická
osoba – mohol domáhať na súde zbavenia
svojich dlhov po zrušení konkurzu.
Aktuálne podľa znenia platného od 1. 3.
2017 každý platobne neschopný dlžník,
ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený do-
máhať sa oddlženia konkurzom alebo
splátkovým kalendárom.
K oddlženiu teda po novom nedochádza
až po zrušení konkurzu, ale samotné
oddlženie možno realizovať práve konkur-
zom alebo splátkovým kalendárom. Pro-
ces sa teda už nerozdeľuje na konkurz
a oddlženie, ale prebieha súčasne.
To, podľa ktorej úpravy sa pôjde, určujú
prechodné ustanovenia zákona o konkur-
ze a reštrukturalizácii v závislosti od dátu-
mu, kedy došlo k začatiu konkurzného ko-
nania. Konania začaté pred 1. marcom
2017 sa dokončia podľa právnych predpi-
sov účinných do 28. februára 2017.
Ak však súd vyhlásil konkurz podľa práv-
nych predpisov účinných do 28. februára
2017 a po zrušení konkurzu sú dôvody,
aby súd dlžníkovi oddlženie povolil a do-
siaľ o povolení oddlženia nerozhodol, súd
rozhodne o oddlžení dlžníka, ak zistí, že
dlžník počas konkurzného konania riadne
plnil svoje povinnosti ustanovené týmto
zákonom.
Ak aj teda bol konkurz vyhlásený podľa
predchádzajúcej úpravy, návrh na oddlže-
nie môže dlžník podať už podľa nového
znenia.
Podľa predchádzajúcej právnej úpravy ob-
siahnutej v § 166 ods. 2 Zákona o konkur-
ze a reštrukturalizácii dlžník nemal právo
domáhať sa zbavenia svojich dlhov (pro-
cesu oddlženia), ak bol konkurz zrušený
preto, že majetok dlžníka nepostačoval
ani na úhradu nákladov konkurzu.
Povinnosť správcu konkurznej podstaty
oznámiť v Obchodnom vestníku skončenie

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



zúčtovanie. Za každého zamestnanca sa uvádzajú údaje z ročného zúčtovania
preddavkov na daň:
� riadok 1 – rodné číslo alebo dátum narodenia (ak ide o cudzieho štátneho

príslušníka),
� riadok 2 – priezvisko, meno, trvalý pobyt,
� riadok 3 – úhrn príjmov a z toho príjmy plynúce na základe dohody, príjmy

vyplatené zamestnávateľom, ktorý podáva hlásenie,
� riadok 4 – sociálne poistenie a zdravotné poistenie,
� riadok 5 – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
� riadok 6 – zrazené preddavky na daň,
� riadok 7 – nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela a počet

detí (na účely daňového bonusu),
� riadok 9 – nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové spo-

renie,
� riadok 10 – suma zamestnaneckej prémie a počet mesiacov na vznik nároku,
� riadok 11 – daňový bonus a počet mesiacov,
� riadok 12 – nedoplatok alebo preplatok z ročného zúčtovania.

Riadok 8 – nezdaniteľná časť základu dane na zaplatený dobrovoľný príspe-
vok na starobné dôchodkové sporenie sa za zdaňovacie obdobie roku 2017 ne-
vypĺňa, pretože suma zrazených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchod-
kové sporenie nie je s účinnosťou od 1. 1. 2017 nezdaniteľnou časťou základu
dane.

Príklad č. 17:

Zamestnávateľ v priebehu roka 2017 zamestnával dvoch zamestnancov:

– Zamestnanec Roman Kalinský, ktorý bol zamestnaný od 1. 2. 2017, mal
podpísané Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na
daňovníka a daňového bonusu, uplatňoval si nezdaniteľnú časť základu
dane na daňovníka. Pretože mal aj iné zdaniteľné príjmy, je povinný
podať daňové priznanie, preto požiadal zamestnávateľa o vystavenie Po-
tvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti.

– Zamestnanec Karol Zubrický mal podpísané Vyhlásenie na uplatnenie
nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu,
uplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bo-
nus na jedno dieťa. Keďže mal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti
u jedného zamestnávateľa, požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročné-
ho zúčtovania preddavkov na daň a v rámci neho aj o vystavenie Potvrde-
nia o zaplatení dane. Prostredníctvom Žiadosti o vykonanie ročného zúč-
tovania uplatnil aj nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá
v roku 2017 nemala vlastný príjem, bola vedená v evidencii uchádzačov
o zamestnanie, splnila podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti zá-
kladu dane na manželku za celý kalendárny rok. Uplatnil si aj nezdaniteľ-
nú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
a zaplatené príspevky vo výške 480 € preukázal potvrdením od doplnko-
vej dôchodkovej spoločnosti. Zamestnávateľ ročné zúčtovanie vykonal
a doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní zamestnancovi doručil, uviedol
to aj vo Vyhlásení na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane v časti
VI. údaje o vystavených dokladoch a potvrdeniach podľa § 39 ZDP. Žia-
dosť o vykonanie ročného zúčtovania je v prílohe č. 1, Ročné zúčtovanie
preddavkov na daň v prílohe č. 2, Potvrdenie o zaplatení dane v prílohe
č. 3. Zamestnanec sa rozhodol 2 % zaplatenej dane poukázať Lige proti ra-
kovine SR. Vyhlásenie o poukázaní sumy zaplatenej dane je v prílohe č. 4.

Zamestnávateľ v Hlásení o vyúčtovaní dane zamestnanca, ktorému nevyko-
val ročné zúčtovanie preddavkov na daň, uviedol v časti IV., a zamestnanca,
ktorému vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň, uviedol v časti V. Hlá-
senie o vyúčtovaní dane je v prílohe č. 5.

Ing. Eva Gášpárová
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konkurzu hneď potom, ako zistí, že kon-
kurzná podstata nepokryje náklady kon-
kurzu, zostáva v § 167v ods. 1 v platnosti
i naďalej. Oznámením v Obchodnom ves-
tníku sa konkurz zrušuje. Avšak obmedze-
nie domáhať sa oddlženia zakotvené
v § 166 ods. 2 zákona o konkurze a re-
štrukturalizácii už neplatí. Aktuálne teda
samotné zrušenie konkurzu pre nedosta-
tok majetku nie je dôvodom pre automatic-
ké zrušenie oddlženia. Niektorí správcovia
konkurznej podstaty v uznesení o zrušení
konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, aj priamo
uvádzajú, že k zrušeniu oddlženia z dôvodu
zrušenia konkurzu nedochádza.
O oddlžení rozhoduje súd v uznesení tak, že
dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu
byť uspokojené iba v konkurze alebo splát-
kovým kalendárom v rozsahu, v akom nebu-
dú uspokojené v konkurze alebo splátko-
vým kalendárom.
V uznesení súd uvedie znenia zákonných
ustanovení, ktoré upravujú, o ktoré dlhy
ide.
Ak teda dotknutej zamestnankyni bolo sú-
dom rozhodnuté o oddlžení, pričom uve-
dené sa vzťahovalo i na pohľadávku, kto-
rá bola predmetom exekúcie, predmetnej
pohľadávky sa zamestnankyňa na základe
vyššie uvedenej úpravy v procese oddlže-
nia zbavuje, t. j. pohľadávka zaniká, a preto
nemôže byť ďalej predmetom exekúcie.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Zamestnávatelia, ak PN trvá do
10 dní, neposielajte doklad o PN

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestná-
vateľov, aby II. diel Potvrdenia o dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca do
Sociálnej poisťovne nezasielali v tých prí-
padoch, v ktorých dočasná pracovná ne-
schopnosť zamestnanca trvá menej ako
10 kalendárnych dní. Takýto doklad nie je
pre Sociálnu poisťovňu potrebný, pretože za
prvých desať dní trvania PN-ky vypláca za-
mestnancovi náhradu príjmu (v zmysle záko-
na č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu) za-
mestnávateľ, a nie Sociálna poisťovňa.
Sociálna poisťovňa poskytuje nemocenské
zamestnancovi až od 11. dňa trvania jeho
dočasnej pracovnej neschopnosti. Preto nie
je žiaduce, aby zamestnávateľ zasielal do
príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne do-
klady k dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca, ktorá trvá maximálne 10 dní.
Výnimku tvoria iba prípady, ak zamestna-
nec ukončí zamestnanie a teda aj poistenie
počas prvých 10 dní dočasnej pracovnej ne-
schopnosti. V takom prípade vzniká nárok
na nemocenské od nasledujúceho dňa po
skončení zamestnania.
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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.
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Praktické príklady zo súčasných noviel a zmien v zákonoch vám ponúkame
aj v digitálnej podobe. Získajte ročný prístup k širokej ponuke videoškolení

len za 120 €. Viacej informácií na www.profivzdelavanie.sk.
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Okrem školení mimo pracoviska zabezpečujeme aj In House školenia – vyškolenie
vašich zamestnancov priamo u vás vo firme. Ponúkame komplexné riešenie šité

na mieru: od výberu lektora, témy až po materiálne a technické zabezpečenie.



Ročný výkaz o plnení povinného
podielu zamestnávania občanov so
zdravotným postihnutím za rok 2017
Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s podaním Ročného výkazu o plnení
povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok
2017:
� vyčísliť priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za

rok,
� vyčísliť 3,2 % podiel zamestnancov so zdravotným postihnutím,
� zistiť skutočný počet zamestnancov so zdravotným postihnutím,
� v prípade plnenia povinného podielu zadaním zákazky preukázať potvrde-

ním od realizátora zákazky zadanie a realizáciu zákazky vrátane rozpisu do-
daných tovarov a služieb, ktoré tvoria prílohu k výkazu,

� v prípade chýbajúceho počtu zamestnancov so zdravotným postihnutím
vyčísliť a realizovať odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania
občanov so zdravotným postihnutím,

� vyplniť a podať výkaz vrátane príloh do 31. 3. 2018 príslušnému úradu prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny.

Zamestnávateľ je v zmysle § 63 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách za-
mestnanosti pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím povinný:
� zabezpečovať vhodné podmienky na výkon práce,
� vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu a venovať osobitnú starostli-

vosť zvyšovaniu kvalifikácie počas zamestnávania,
� viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím,
� zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najme-

nej 20 zamestnancov a ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v evidencii
uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím
v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

Občanom so zdravotným postihnutím na účely zákona o službách zamestna-
nosti (§ 9) je občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu, ktorým je
§ 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Občan je invalidný, ak pre
dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobko-
vú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou. Občan so zdravot-
ným postihnutím musí zamestnávateľovi preukázať invaliditu a percentuálnu
mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej,
duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením So-
ciálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa oso-
bitného predpisu, ktorým je zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení
policajtov a vojakov.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, ktorý má
pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, si na účely plne-
nia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za-
počítava, ako keby zamestnával troch takýchto občanov.

Celkovým počtom zamestnancov na účely stanovenia 3,2 % z celkového počtu
zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických oso-
bách za kalendárny rok, ktorý sa vypočíta ako aritmetický priemer počtu zamest-
nancov za jednotlivé mesiace, a to na jedno desatinné miesto. Spôsob výpočtu
priemerného evidenčného počtu zamestnancov musí byť v súlade s Metodickými
vysvetlivkami uvedenými v štatistickom výkaze Práca 2-04 na príslušný rok.

Do evidenčného počtu zamestnancov sa započítavajú všetci stáli aj dočasní za-
mestnanci, ktorí sú v pracovnom, služobnom, štátnozamestnaneckom alebo
členskom pomere, ako aj volení funkcionári, ktorí nevykonávajú činnosť v pra-
covnom pomere.
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Stručne:
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva naj-
menej 20 zamestnancov, je povinný za-
mestnávať občanov so zdravotným pos-
tihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 %
z celkového počtu zamestnancov. Plne-
nie tejto povinnosti môže realizovať aj za-
daním zákazky vhodnej na zamestnáva-
nie občanov so zdravotným postihnutím
alebo zadaním zákazky občanovi so zdra-
votným postihnutím, ktorý prevádzkuje
alebo vykonáva samostatnú zárobkovú
činnosť. Za neplnenie povinného podielu
je zamestnávateľ povinný odviesť odvod
vo výške 0,9-násobku celkovej ceny prá-
ce za každého občana, ktorý mu chýba
do splnenia povinného podielu. Plnenie
povinnosti zamestnávať občanov so zdra-
votným postihnutím sa preukazuje do
31. marca nasledujúceho roka prostred-
níctvom Ročného výkazu o plnení povin-
ného podielu zamestnávania občanov so
zdravotným postihnutím.

EVIDENČNÝ POČET
ZAMESTNANCOV

Do evidenčného počtu zamestnancov
v príslušných mesiacoch patria:
– zamestnanci skutočne prítomní v prá-

ci, aj tí, ktorí nepracovali v dôsledku
prestojov, štrajku, výluky,

– zamestnanci na pracovných cestách,
na dovolenke, čerpajúci neplatené voľ-
no najviac do 4 týždňov,

– zamestnanci, ktorí sa mali dostaviť do
práce, ale z akéhokoľvek dôvodu ne-
prišli, napr. pre chorobu, sviatok, voľ-
ný deň a pod.,

– zamestnanci, ktorí plnia úlohy pri bran-
nej a odbornej príprave v ozbrojených
silách,

– zamestnanci uvoľnení na výkon práce
v inej organizácii, ak ich mzda nebola
refundovaná,

– zamestnanci, ktorí dostali platené štu-
dijné voľno s cieľom zvýšenia kvalifi-
kácie,

– zamestnanci, ktorí podľa podmienok
dohodnutých v pracovnej zmluve vyko-
návajú práce formou domáckej práce,

– zamestnanci prijatí na skúšobnú dobu,
– zamestnanci v diplomatických službách

SR mimo územia SR,
– verejní činitelia, starostovia, primáto-

ri, predsedovia samosprávnych krajov,
poslanci samospráv obcí, krajov, ak sú
uvoľnení na výkon funkcie a vypláca sa
im mzda, resp. plat,

– v družstevných podnikoch len osoby
v pracovnom a členskom pomere,



Nad rámec zamestnancov uvedených v metodických vysvetlivkách štatistické-
ho výkazu sa do celkového počtu zamestnancov nezapočítavajú príslušníci Poli-
cajného zboru, príslušníci Slovenskej informačnej služby, príslušníci Národného
bezpečnostného úradu, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže, príslušníci
Hasičského a záchranného zboru, príslušníci Horskej záchrannej služby, colníci
a profesionálni vojaci, ktorí vykonávajú štátnu službu podľa osobitných predpi-
sov (zákon č. 73/1998 Z. z., zákon č. 200/1998 Z. z., zákon č. 315/2001 Z. z.,
zákon č. 346/2005 Z. z.), a zamestnanci, ktorí plnia úlohy zamestnávateľa v za-
hraničí podľa zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z.

Zistený počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých má zamestnávateľ
zamestnať, a skutočný počet, ktorých zamestnávateľ zamestnáva, sa zaokrúhľu-
je na celé číslo od 0,5 vrátane smerom nahor.

Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu občanov so zdravotným
postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalen-
dárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive predpísa-
nom Ústredím práce a sociálnych vecí – Ročnom výkaze o plnení povinného po-
dielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Zamestnávateľ môže povinnosť zamestnávania občanov so zdravotným postih-
nutím plniť aj vzájomnou kombináciou:
� zamestnávania takýchto občanov podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona,
� zadávaním zákazky podľa § 64 zákona,
� platením odvodu podľa § 65 zákona.

Zamestnávateľ, ktorý z rôznych dôvodov nemôže zamestnávať občanov so zdra-
votným postihnutím, má možnosť v zmysle § 64 zákona plniť túto povinnosť aj
náhradným spôsobom, a to:
� zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným pos-

tihnutím,
� zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje

alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Zákazka na účely plnenia tejto povinnosti je dodanie tovaru (výrobku určeného
na predaj) alebo poskytnutie služby s peňažným plnením realizované medzi za-
mestnávateľom, ktorý si plní povinnosť zamestnávania občanov so zdravotným
postihnutím vo výške povinného podielu a:
� chránenou dielňou alebo
� chráneným pracoviskom zriadeným občanom so zdravotným postihnutím,

ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Zamestnávateľ na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím za-
dáva zákazku v rozsahu 0,8-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z prie-
mernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí
štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom za-
mestnávateľ povinnosť zamestnávať povinný podiel občanov so zdravotným
poistením plní.

Výsledná suma sa zaokrúhľuje na euro nadol. Zamestnávateľ, ktorý nie je plati-
teľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj DPH. Zamestná-
vateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky
DPH vo výške, v akej mu vznikol nárok na jej odpočítanie podľa zákona o dani
z pridanej hodnoty.

Počet občanov, ktorých možno započítať na účely plnenia povinného podielu za-
mestnávania občanov so zdravotným postihnutím, sa vypočíta ako podiel celko-
vej sumy platieb za odobratý tovar alebo prijaté služby v kalendárnom roku
a 0,8-násobku celkovej ceny práce.

Ak chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ktoré zriadil občan so zdravot-
ným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú čin-
nosť, realizujú činnosti spojené s nákupom a predajom výrobkov, ktoré nevyrá-
bajú, na účely zápočtu povinného podielu sa zamestnávateľovi započíta suma
vo výške 10 % peňažného plnenia bez započítania DPH.
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– žiaci a študenti na brigádach, ak majú
uzatvorenú pracovnú zmluvu,

– občania, ktorí sú umiestnení na zákla-
de dohody medzi úradom práce a za-
mestnávateľom a sú prijatí do pracov-
ného pomeru,

– v agentúrach dočasného zamestnáva-
nia všetci dočasní zamestnanci, ktorí
sa prideľujú užívateľským zamestná-
vateľom.

– Do evidenčného počtu zamestnancov
nepatria:

– osoby na materskej a rodičovskej do-
volenke,

– zamestnanci uvoľnení na výkon práce
v inej organizácii, ak im nie je poskyto-
vaná mzda alebo je refundovaná,

– zamestnanci vyslaní do škôl, kurzov,
zaradení do vedeckej výchovy, vo vy-
šetrovacej väzbe a pod., ak sa im ne-
poskytuje mzda,

– zamestnanci, ktorí svojvoľne opustili
prácu,

– zamestnanci, ktorým bolo poskytnuté
pracovné voľno v rozsahu dlhšom ako
4 týždne,

– osoby, ktoré nie sú v pracovnom, štát-
nozamestnaneckom, členskom pome-
re, napr. študenti vykonávajúci prax,

– osoby, s ktorými boli uzatvorené doho-
dy o prácach vykonávaných mimo pra-
covného pomeru,

– súkromní podnikatelia a ich spoloční-
ci, ktorí nemajú uzatvorenú pracovnú
zmluvu,

– fyzické osoby, ktoré podľa zákona o so-
ciálnom poistení nadobudli postavenie
zamestnanca a nie sú v pracovnom po-
mere, napr. členovia správnych, kon-
trolných orgánov, konatelia, likvidátori
a pod.,

– u užívateľského zamestnávateľa pri-
delení zamestnanci agentúrou dočas-
ného zamestnávania.

POZNÁMKA

Náhradné plnenie povinnosti zamestná-
vať občanov so zdravotným postihnutím
zamestnávateľ preukazuje na tlačivách
„Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní
a realizácii zákazky“.
K potvrdeniu doloží:
– kópiu dokladu o zadaní zákazky (ob-

jednávku, zmluvu),
– kópiu dokladu o zaplatení (faktúru,

výpis z bankového účtu, príjmový a vý-
davkový pokladničný doklad),

Prihláste sa na niektorý z našich on-line seminárov (webinárov) a sledujte kurzy
o vybranej problematike priamo z prostredia vašej firmy alebo z pohodlia vášho domova.

Viac info na www.profivzdelavanie.sk.



Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva povinný podiel počtu občanov so zdravot-
ným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov, je v zmysle § 65
ods. 1 zákona povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho roku odviesť za
každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného počtu, odvod vo výške
0,9-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca
v hospodárstve za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza ka-
lendárnemu roku, za ktorý sa odvod odvádza. Výsledná suma sa zaokrúhľuje na
euro nadol.

Tento odvod postihuje zamestnávateľov, ktorí nevytvorili podmienky na zamest-
návanie občanov so zdravotným postihnutím a ani nezadali zákazku vhodnú na
zamestnávanie takýchto občanov.

Celková cena práce na rok 2017 sa stanoví z priemernej mzdy zamestnan-
ca v hospodárstve za 1. až 3. štvrťrok 2016, ktorá je podľa Štatistického
úradu 886 €, a preddavku na poistné na zdravotné poistenie platené zamest-
návateľom a poistného na sociálne poistenie platené zamestnávateľom na-
sledovne:

Poistenie Sadzba v %
zo základu 886 €

Poistné platené
zamestnávateľom

Zdravotné poistenie 10 % 88,60
Nemocenské poistenie 1,4 % 12,40
Starobné poistenie 14 % 124,04
Invalidné poistenie 3 % 26,58
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 8,86
Rezervný fond solidarity 4,75 % 42,08
Garančné poistenie 0,25 % 2,22
Úrazové poistenie 0,8 % 7,09
Spolu poistné 35,20 % 311,87
Priemerná mzda 886,00
Celková cena práce 886,00 + 311,87 = 1 197,87
0,8-násobok celkovej ceny práce po zaokrúhlení: 958,00
0,9-násobok celkovej ceny práce po zaokrúhlení: 1 078,00

Príklad:

Zamestnávateľ, platiteľ DPH, mal v roku 2017 priemerný evidenčný počet
zamestnancov vo fyzických osobách 161,5. Z tohto počtu mu vyplynula po-
vinnosť zamestnať 5 zamestnancov so zdravotným postihnutím (161,5 x
3,2 %). Svoju povinnosť plnil nasledovne:

– v priebehu celého roka zamestnával jedného zamestnanca s poklesom
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50 %, t. j. započíta jedného
zamestnanca so zdravotným postihnutím,

– od marca do septembra zamestnával zamestnanca s poklesom schop-
nosti vykonávať zárobkovú činnosť o 75 % – tohto zamestnanca môže za
obdobie 7 mesiacov započítať za troch občanov so zdravotným postih-
nutím, t. j. 7 x 3 : 12 = 1,75, po zaokrúhlení započíta dvoch zamestnan-
cov so zdravotným postihnutím,

– v novembri odobral od chránenej dielne, platiteľa DPH, tovar v celkovej
hodnote 1 020 € bez DPH (ako platiteľovi DPH mu vzniká nárok na odpo-
čet DPH, preto cenu zákazky počíta v cene bez DPH) – počet občanov so
zdravotným postihnutím na účely plnenia povinného podielu vypočíta ako
podiel celkovej sumy platieb bez DPH za odobratý tovar a 0,8-násobku cel-
kovej ceny práce, t. j. 1 020 : 958 = 1,06, po zaokrúhlení započíta jedného
občana so zdravotným postihnutím, toto náhradné plnenie povinnosti pre-
ukazuje potvrdením od príslušnej chránenej dielne, ktorého prílohou je
rozpis odobratého tovaru,

– do splnenia povinného podielu mu chýba ešte jeden zamestnanec so
zdravotným postihnutím, za ktorého je povinný uhradiť odvod vo výške
0,9-násobku celkovej ceny práce, t. j. 1 078 €.

Ing. Eva Gášpárová
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– ďalšie doklady preukazujúce zada-
nie zákazky – rozpis tovarov (neod-
deliteľná príloha k potvrdeniu pre za-
mestnávateľa), dodacie listy,

– doklady preukazujúce oprávnenosť rea-
lizovať zákazky – kópie dokladu o pri-
znaní postavenia chránenej dielne,
chráneného pracoviska, výpis z ob-
chodného registra, výpis zo živnos-
tenského registra, kópia rozhodnutia
alebo oznámenia Sociálnej poisťovne
alebo posudku útvaru sociálneho za-
bezpečenia v prípade fyzickej osoby,
ktorá je občanom so zdravotným pos-
tihnutím.

NEPREHLIADNITE

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
viedol v evidencii uchádzačov o zamestna-
nie občanov so zdravotným postihnutím
len časť kalendárneho roka, odvod za ne-
plnenie povinného podielu sa podľa § 65
ods. 2 zákona znižuje o sumu, ktorá je sú-
činom 0,3-násobku celkovej ceny práce,
polovice počtu mesiacov, počas ktorých
úrad takýchto občanov neviedol, a počtu
občanov chýbajúceho do splnenia povin-
nosti povinného podielu zamestnávania.
Možnosť takéhoto krátenia odvodu kon-
trolujú príslušné úrady práce, sociálnych
vecí a rodiny.
Ak zamestnávateľ nesplní povinnosť od-
vodu za neplnenie povinného podielu
zamestnávania občanov so zdravotným
postihnutím, je v právomoci úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v správnom kona-
ní rozhodnúť o povinnosti zamestnávateľa
odvod zaplatiť.

Potrebujete vyriešiť konkrétny
problém? Naši odborní poradcovia

sú tu pre Vás na tel. čísle
+421 900 411 636 alebo píšte

na listaren@pp.sk
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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.
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Odvody od 1. 1. 2018
1. Sociálne poistenie

(zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení)

Výpočet výšky minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu sa odvíja
od výšky všeobecného vymeriavacieho základu/priemernej mesačnej mzdy
v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR (ďalej len
„priemernej mzdy v hospodárstve“).

Minimálny vymeriavací základ tvorí 50 % jednej dvanástiny všeobecného vyme-
riavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom sa platí poistné na sociálne poistenie a maximálny vymeriavací
základ je 7-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu
taktiež za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v kto-
rom sa platí sociálne poistenie.

Preto pri stanovení výšky oboch vymeriavacích základov na rok 2018 sa vychá-
dza z hodnoty všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2016 – 10 944 €.

Jedna dvanástina všeobecného vymeriavacieho základu = priemerná mzda
v hospodárstve za rok 2016 je 912 €.

S platnosťou od 1. 1. 2018 sa menia vymeriavacie základy nasledovne:

Minimálny vymeriavací základ stúpne zo 441,50 € na 456 €.

Maximálny vymeriavací základ stúpne zo 6 181 € na 6 384 €.

Zmena minimálneho vymeriavacieho základu sa týka samostatne zárobkovo
činných osôb (ďalej len „SZČO“) a dobrovoľne poistených osôb (ďalej len
„DPO“).

Zmena maximálneho vymeriavacieho základu sa týka SZČO, DPO, zamestnan-
cov a zamestnávateľov.

Samostatne zárobkovo činné osoby

SZČO – rok 2018 Percentuálna
sadzba

Minimálny
vymeriavací

základ

Výška
minimálneho

poistného

Maximálny
vymeriavací

základ

Výška
maximálneho

poistného
nemocenské poistenie 4,4 % 456,00 € 20,06 € 6 384,00 € 280,89 €

starobné poistenie 18 % 456,00 € 82,08 € 6 384,00 € 1 149,12 €

invalidné poistenie* 6 % * 456,00 € 27,36 € 6 384,00 € 383,04 €

rezervný fond solidarity 4,75 % 456,00 € 21,66 € 6 384,00 € 303,24 €

SPOLU 33,15 % 151,16 € 2 116,29 €

SZČO – porovnanie rokov Percentuálna
sadzba

Výška minimálneho
poistného 2017

Výška minimálneho
poistného 2018

Navýšenie
pri min. VZ

nemocenské poistenie 4,4 % 19,42 € 20,06 € 0,64 €

starobné poistenie 18 % 79,47 € 82,08 € 2,61 €

invalidné poistenie 6 % 26,49 € 27,36 € 0,87 €

rezervný fond solidarity 4,75 % 20,97 € 21,66 € 0,69 €

SPOLU 33,15 % 146,35 € 151,16 € 4,81 €

SZČO – porovnanie rokov Percentuálna
sadzba

Výška maximálneho
poistného 2017

Výška maximálneho
poistného 2018

Navýšenie
pri max. VZ

nemocenské poistenie 4,4 % 271,96 € 280,89 € 8,93 €

starobné poistenie 18 % 1 112,58 € 1 149,12 € 36,54 €

invalidné poistenie 6 % 370,86 € 383,04 € 12,18 €

rezervný fond solidarity 4,75 % 293,59 € 303,24 € 9,65 €

SPOLU 33,15 % 2 048,99 € 2 116,29 € 67,30 €

Minimálne poistné stúpne všetkým poistencom, ktorí do 31. 12. 2017 platili mi-
nimálne poistné.
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POZNÁMKA

* § 128 ods. 4 zákona o sociálnom po-
istení: Poistné na invalidné poistenie
neplatí poistenec, ktorý je dôchodko-
vo poistený, po priznaní starobného
dôchodku alebo predčasného starob-
ného dôchodku. Poistné na invalid-
né poistenie neplatí ani poistenec,
ktorý je dôchodkovo poistený, je pobe-
rateľom výsluhového dôchodku podľa
osobitného predpisu a dovŕšil dôchod-
kový vek.

Podávanie daňového priznania je už za rohom. Uľahčite si tento proces
a príďte na školenie vedené Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vám na vzore tlačiva

ukáže, ako takéto priznanie vyplniť.

PRÍKLAD Z PRAXE

Poukážky na masáž

�Pri príležitosti Dňa sestier dostali sestry
poukážky na masáž. Je možné ich uhra-
diť zo sociálneho fondu vzhľadom na
ostatných zamestnancov? V kolektívnej
zmluve nie je takýto prípad ošetrený.

Odpoveď:

V § 7 ods. 1 zákona č. 152/1994 Z. z. o so-
ciálnom fonde v znení neskorších predpisov
sú špecifikované oblasti možného použitia
prostriedkov sociálneho fondu. Zamestná-
vateľ sám alebo so zástupcami zamestnan-
cov z tohto okruhu vyberie, ktoré čiastkové
oblasti svojej sociálnej politiky v starostli-
vosti o zamestnancov sa budú poskytovať.

V každom prípade však pri poskytovaní
príspevkov zo sociálneho fondu zamest-
návateľ musí rešpektovať zásadu rovna-
kého zaobchádzania vyplývajúcu z anti-
diskriminačného zákona.

V internej smernici o použití sociálneho
fondu by však príspevok na Deň sestier mal
byť uvedený. Antidiskriminačný zákon by
sa porušil, ak by sa príspevok napríklad ne-
dal všetkým sestrám. Vo vzťahu k ostat-
ným zamestnancom môže ísť o nerovnú si-
tuáciu, avšak zamestnávateľ by mal zvážiť,
akým spôsobom môže príspevok poskyt-
núť i iným okruhom zamestnancov v bu-
dúcnosti – nielen sestrám.

Záver

Poukážky na masáž sa môžu uhradiť zo so-
ciálneho fondu, ak je vypracovaná interná
smernica o použití sociálneho fondu. Pou-
kážky sa však zdravotným sestrám zdania.
V kolektívnej zmluve uvedené nemusí byť
stanovené.



V súvislosti so zmenou vymeriavacieho základu bude Sociálna poisťovňa v prie-
behu januára 2018 písomne informovať poistencov o novej mesačnej výške po-
istného. Zmenená výška poistného za január 2018 je splatná najneskôr do
8. februára 2018.

Pri poistencoch – SZČO, ktorí do 31. 12. 2017 platili maximálne poistné, musí dôjsť
k novému prepočtu poistného, opätovnému prepočtu vymeriavacieho základu.

V prípade, ak hodnota ich vymeriavacieho základu je v rozmedzí od 6 181 € do
6 384 €, bude poistné vypočítané z ich skutočného vymeriavacieho základu.
V prípade, ak hodnota ich vymeriavacieho základu bude rovná alebo nad
6 384 €, ich mesačné poistné sa vypočíta zo zákonom stanoveného nového ma-
ximálneho vymeriavacieho základu.

V súvislosti so zvýšeným minimálnym vymeriavacím základom sa posúva aj hra-
nica príjmu na posúdenie vzniku/zániku povinného nemocenského a dôchodko-
vého poistenia SZČO. 1. 7. 2018 (resp. 1. 9. 2018) sa bude posudzovať príjem
(§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov – bez odpočítania výdavkov) priznaný
v daňovom priznaní za rok 2016. Registrácia SZČO vznikne (alebo bude trvať)
v prípade, ak SZČO dosiahne príjem vyšší ako 12-násobok minimálneho vyme-
riavacieho základu platného v roku 2018, tzn. 12 x 456 € = 5 472 €. V prípade,
ak SZČO neprekročí túto zákonom stanovenú hranicu, nevznikne jej (prípadne
jej zanikne) povinné nemocenské a dôchodkové poistenie.

Dobrovoľne poistené osoby

DPO – rok 2018 Percentuálna
sadzba

Minimálny
vymeriavací

základ

Výška
minimálneho

poistného

Maximálny
vymeriavací

základ

Výška
maximálneho

poistného
nemocenské poistenie * 4,4 % * 456,00 € 20,06 € 6 384,00 € 280,89 €

starobné poistenie ** 18 % 456,00 € 82,08 € 6 384,00 € 1 149,12 €

invalidné poistenie *** 6 % ** 456,00 € 27,36 € 6 384,00 € 383,04 €

rezervný fond solidarity 4,75 % 456,00 € 21,66 € 6 384,00 € 303,24 €

poistenie v nezamestnanosti **** 2 % *** 456,00 € 9,12 € 6 384,00 € 127,68 €

SPOLU 35,15 % 160,28 € 2 243,97 €

DPO – porovnanie rokov Percentuálna
sadzba

Výška minimálneho
poistného 2017

Výška minimálneho
poistného 2018

Navýšenie
pri minimálnom VZ

nemocenské poistenie 4,4 % 19,42 € 20,06 € 0,64 €

starobné poistenie 18 % 79,47 € 82,08 € 2,61 €

invalidné poistenie 6 % 26,49 € 27,36 € 0,87 €

rezervný fond solidarity 4,75 % 20,97 € 21,66 € 0,69 €

poistenie v nezamestnanosti 2 % 8,83 € 9,12 € 0,29 €

SPOLU 35,15 % 155,18 € 160,28 € 5,10 €

DPO – porovnanie rokov Percentuálna
sadzba

Výška maximálneho
poistného 2017

Výška maximálneho
poistného 2018

Navýšenie
pri maximálnom VZ

nemocenské poistenie 4,4 % 271,96 € 280,89 € 8,93 €

starobné poistenie 18 % 1 112,58 € 1 149,12 € 36,54 €

invalidné poistenie 6 % 370,86 € 383,04 € 12,18 €

rezervný fond solidarity 4,75 % 293,59 € 303,24 € 9,65 €

poistenie v nezamestnanosti 2 % 123,62 € 127,68 € 4,06 €

SPOLU 35,15 % 2 172,61 € 2 243,97 € 71,36 €

Minimálne poistné stúpne všetkým dobrovoľne poisteným osobám, ktoré do
31. 12. 2017 platili minimálne poistné. Aj týchto poistencov v súvislosti so zme-
nou vymeriavacieho základu bude Sociálna poisťovňa v priebehu januára 2018
písomne informovať o novej mesačnej výške poistného. Zmenená výška poist-
ného za január 2018 je splatná najneskôr do 8. februára 2018.

Pri poistencoch – DPO, ktorí do 31. 12. 2017 platili maximálne poistné (ak taký
poistenec existuje), sa poistné zmení len na základe ich dobrovoľnej vôle za pod-
mienok platných v § 142 ods. 5 zákona o sociálnom poistení.
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POZNÁMKA

* § 14 ods. 2 zákona o sociálnom pois-
tení:
Dobrovoľne nemocensky poistená
osoba môže byť fyzická osoba po do-
vŕšení 16 rokov veku, ktorá má na
území Slovenskej republiky trvalý po-
byt, povolenie na prechodný pobyt
alebo povolenie na trvalý pobyt, ak
nie je povinne nemocensky poiste-
ná a

a) nemá priznaný starobný dôcho-
dok, predčasný starobný dôcho-
dok alebo invalidný dôchodok
z dôvodu poklesu schopnosti vy-
konávať zárobkovú činnosť o viac
ako 70 %,

b) nie je poberateľom invalidného
dôchodku po dovŕšení dôchod-
kového veku a

c) je súčasne dobrovoľne dôchod-
kovo poistená.

** § 15 ods. 4 zákona o sociálnom pois-
tení: Dobrovoľne dôchodkovo (sta-
robné a invalidné poistenie) poistená
osoba môže byť fyzická osoba po do-
vŕšení 16 rokov veku, ktorá má na
území Slovenskej republiky trvalý po-
byt, povolenie na prechodný pobyt ale-
bo povolenie na trvalý pobyt a nemá
priznaný predčasný starobný dôcho-
dok.

*** § 128 ods. 4 zákona o sociálnom po-
istení: Poistné na invalidné poistenie
neplatí poistenec, ktorý je dôchodko-
vo poistený, po priznaní starobného
dôchodku alebo predčasného starob-
ného dôchodku.

Poistné na invalidné poistenie neplatí
ani poistenec, ktorý je dôchodkovo
poistený, je poberateľom výsluhové-
ho dôchodku podľa osobitného pred-
pisu a dovŕšil dôchodkový vek.

****§ 19 ods. 2, 3 zákona o sociálnom
poistení: Dobrovoľne poistená oso-
ba v nezamestnanosti môže byť:

• fyzická osoba, ktorá je súčasne
dobrovoľne nemocensky poiste-
ná a dobrovoľne dôchodkovo po-
istená,

• samostatne zárobkovo činná oso-
ba, ktorá je povinne nemocensky
a dôchodkovo poistená.

Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahu-
je na fyzickú osobu, ktorej bol priznaný
starobný dôchodok, predčasný starob-
ný dôchodok alebo invalidný dôchodok
z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a fy-
zickú osobu, ktorá má priznaný invalidný
dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.



Zamestnanec/zamestnávateľ

Zamestnanec – rok 2018 Percentuálna
sadzba

Minimálny
vymeriavací základ

Maximálny
vymeriavací základ

Výška maximálneho
poistného

nemocenské poistenie 1,4 % nie je stanovený 6 384,00 € 89,37 €

starobné poistenie 4 % nie je stanovený 6 384,00 € 255,36 €

invalidné poistenie 3 % nie je stanovený 6 384,00 € 191,52 €

poistenie v nezamestnanosti 1 % nie je stanovený 6 384,00 € 63,84 €

SPOLU 9,40 % 600,09 €

Zamestnávateľ – rok 2018 Percentuálna
sadzba

Minimálny
vymeriavací základ

Maximálny
ymeriavací základ

Výška maximálneho
poistného

nemocenské poistenie 1,4 % nie je stanovený 6 384,00 € 89,37 €

starobné poistenie 14 % nie je stanovený 6 384,00 € 893,76 €

invalidné poistenie 3 % nie je stanovený 6 384,00 € 191,52 €

poistenie v nezamestnanosti 1 % nie je stanovený 6 384,00 € 63,84 €

garančné poistenie 0,25 % nie je stanovený 6 384,00 € 15,96 €

rightúrazové poistenie 0,8 % nie je stanovený neobmedzený neobmedzená
rezervný fond solidarity 4,75 % nie je stanovený 6 384,00 € 303,24 €

SPOLU 25,20 % 1 557,69 €

Novelizáciou č. 266/2017 Z. z. zákona o sociálnom poistení sa s platnosťou od
1. 1. 2018 pri úrazovom poistení ruší pripravované kategorizovanie – zaradenie
zamestnávateľa do nebezpečných tried podľa Štatistickej klasifikácie ekono-
mických činností a zavádza sa priamo sadzba poistného na úrazové poistenie vo
výške 0,8 %.

Zamestnanec – porovnanie
rokov

Percentuálna
sadzba

Výška maximálneho
poistného 2017

Výška maximálneho
poistného 2018

Navýšenie pri maxi-
málnom VZ

nemocenské poistenie 1,4 % 86,53 € 89,37 € 2,84 €

starobné poistenie 4 % 247,24 € 255,36 € 8,12 €

invalidné poistenie 3 % 185,43 € 191,52 € 6,09 €

poistenie v nezamestnanosti 1 % 61,81 € 63,84 € 2,03 €

SPOLU 9,40 % 581,01 € 600,09 € 19,08 €

Zamestnávateľ – porovnanie
rokov

Percentuálna
sadzba

Výška maximálneho
poistného 2017

Výška maximálneho
poistného 2018

Navýšenie
pri maximálnom VZ

nemocenské poistenie 1,4 % 86,53 € 89,37 € 2,84 €

starobné poistenie 4 % 865,34 € 893,76 € 28,42 €

invalidné poistenie 3 % 185,43 € 191,52 € 6,09 €

poistenie v nezamestnanosti 1 % 61,81 € 63,84 € 2,03 €

garančné poistenie 0,25 % 15,45 € 15,96 € 0,51 €

úrazové poistenie 0,8 % neobmedzená neobmedzená
rezervný fond solidarity 4,75 % 293,59 € 303,24 € 9,65 €

SPOLU 9,40 % 1 508,15 € 1 557,69 € 49,54 €

V závislosti od výšky priemernej mzdy v hospodárstve stúpa aj hranica príjmu,
ktorú môžu dosiahnuť zamestnanci na odvodovú úľavu po splnení podmienok
uvedených v zákone – tzv. „úľava pre dlhodobo nezamestnaného“ a „úľava
pre nezamestnaného s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese“ –
zamestnanci definovaní v § 4 ods. 1 písm. d).

Hranica nového zvýšeného príjmu sa týka pracovných alebo štátnozamestna-
neckých pomerov, ktoré vzniknú v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Hranica príjmu na úľavy stúpne z 591,61 € na 611,04 €.

Pre pracovné alebo štátnozamestnanecké pomery, ktoré vznikli v roku 2017, je
hraničná suma 591,61 eura a tá platí počas 12 kalendárnych mesiacov trvania
tohto pomeru, a to aj v prípade, že pracovný vzťah bude pokračovať aj v roku 2018.
Uvedená hraničná suma bude v týchto prípadoch platiť aj pre kalendárne mesiace
roku 2018.

Odvodová výnimka pre študentov na základe dohody o brigádnickej práci
študentov ostáva pre rok 2018 nezmenená.

34

Odvody do fondov a sociálna pomoc

PRÍKLAD Z PRAXE

Štatút žiaka strednej školy na účely
dohody o brigádnickej práci

študentov
�Ak je uzatvorená dohoda o brigádnickej

práci študentov so študentom strednej
školy a nespravil záverečné skúšky a bol
mu určený dátum na vykonanie druhej
opravnej skúšky v septembri, zostáva mu
štatút študenta až do vykonania druhej –
opravnej skúšky?

Odpoveď:
Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) žiak prestáva
byť žiakom školy dňom nasledujúcim po
dni, keď žiak vykonal úspešne záverečnú
skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú po-
maturitnú skúšku alebo absolventskú skúš-
ku; to neplatí, ak ide o žiaka šesťročného
vzdelávacieho programu odboru vzdeláva-
nia v konzervatóriu, ktorý vykonal maturitnú
skúšku.
Ak žiak strednej odbornej školy nevykonal
v určenom termíne záverečnú skúšku a bola
mu povolená opravná skúška, odklad skúš-
ky alebo jej opakovanie, zachovávajú sa mu
práva a povinnosti žiaka do konca školské-
ho roka, v ktorom mal štúdium skončiť. Po-
dľa uvedeného zákona sa školský rok začí-
na 1. septembra a končí sa 31. augusta
nasledujúceho kalendárneho roka.
Okrem toho, žiakom prestáva byť aj žiak,
ktorý zanechá štúdium alebo ktorému ne-
bolo povolené opakovať ročník alebo záve-
rečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú
pomaturitnú skúšku alebo absolventskú
skúšku alebo ktorý je zo štúdia vylúčený.
Z ustanovení § 91, § 92 a § 150 ods. 1 zá-
kona vyplýva, že žiak uvedený v otázke,
ktorému bolo povolené vykonanie oprav-
nej záverečnej skúšky, prestal byť žiakom
strednej školy 31. augusta toho školské-
ho roka, v ktorom mal štúdium ukončiť.
Podľa Zákonníka práce dohodu o brigád-
nickej práci študentov môže zamestnáva-
teľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má
štatút žiaka strednej školy alebo štatút
študenta dennej formy vysokoškolského
štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá
nedovŕšila 26 rokov veku.
Prácu na základe dohody o brigádnickej
práci študentov možno vykonávať najne-
skôr do konca kalendárneho roka, v kto-
rom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.
Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvr-
denie štatútu žiaka strednej školy alebo
štatút študenta dennej formy vysokoškol-
ského štúdia; to neplatí, ak sa dohoda
uzatvára v období od skončenia štúdia na
strednej škole alebo od skončenia letného
semestra na vysokej škole najneskôr do
konca októbra toho istého kalendárneho
roka.

Nevynechajte školenie „Ochrana osobných údajov podľa nového zákona
a nariadenia GDPR“ s JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá vám pomôže

aplikovať nové nariadenia do vašej praxe.



Na základe podaného Oznámenia a čestného vyhlásenia (tlačivo zverejnené na
webovej stránke Sociálnej poisťovne) uplatní zamestnávateľ pri odvodovej po-
vinnosti za zamestnanca – študenta, výnimku:
� Ak mesačný príjem z dohody o brigádnickej práci študentov (v prípade

nepravidelného príjmu – priemerný mesačný príjem) nepresiahne sumu
200 €, nevzniká povinnosť platiť poistné na dôchodkové poistenie (starob-
né a invalidné poistenie).

� Ak sa stanovený mesačný príjem prekročí, platí sa poistné na dôchodkové
poistenie zo sumy, ktorá je nad 200 €.

Pokiaľ študent pracuje na viacero dohôd o brigádnickej práci študentov, v jed-
nom kalendárnom mesiaci si môže uplatniť výnimku len na jednu dohodu o bri-
gádnickej práci študentov.

Hranica príjmu na uplatnenie výnimky sa na rok 2018 nemení, ale na základe
novelizácie s platnosťou od 1. júla 2018 sa rozširuje okruh fyzických osôb, kto-
ré si výnimku môžu uplatniť.

Odvodová výnimka pre študentov je stanovená v § 227a zákona o sociálnom
poistení a dopĺňa sa aj o:
� fyzické osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo

dohody o pracovnej činnosti, ak je poberateľom

1. starobného dôchodku,

2. predčasného starobného dôchodku,

3. invalidného dôchodku,

4. výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a dovŕšila dôchodko-
vý vek,

5. invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu.

Títo „dohodári“ si budú môcť s platnosťou od 1. júla 2018 u zamestnávateľa
uplatniť rovnako ako študenti odvodovú úľavu – výnimku na jednu dohodu ma-
ximálne do mesačnej sumy príjmu (priemerného mesačného príjmu v prípadne
nepravidelného príjmu) 200 €.

Veľkou novelizačnou zmenou je nielen zavedenie výnimky pre dôchodcov, ale
najmä možnosť vykonávať zárobkovú činnosť poberateľom predčasného sta-
robného dôchodku, pričom sa im nepozastaví výplata predčasného starobného
dôchodku.

Výplata predčasného starobného dôchodku sa však pozastaví v prípade, ak po-
berateľ predčasného starobného dôchodku prekročí zákonom stanovený – po-
volený limit príjmu.

Upozornenie pre dohodárov, ktorí poberajú predčasný starobný dôchodok:
Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku fyzickej osoby v práv-
nom vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a zaniká odo dňa jeho splát-
ky splatnej v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci,
v ktorom úhrn príjmu z tejto dohody v príslušnom kalendárnom roku presia-
hol sumu 2 400 €. Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku opä-
tovne vzniká odo dňa jeho splátky splatnej v januári kalendárneho roka nasledu-
júceho po kalendárnom roku, v ktorom zanikol nárok na jeho výplatu podľa prvej
vety.

Dôchodcovia pracujúci na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody
o pracovnej činnosti v prípade uplatnenia výnimky budú platiť nasledovné od-
vody:

od 1. júla 2018
Dohodár – dôchodca uplatnená
výnimka Platí/neplatí Právna úprava Vymeriavací základ

nemocenské poistenie neplatí § 20 ods. 3 0 €

starobné poistenie 4 % § 227a suma p
resahujúca 200 €

invalidné poistenie 3 % § 227a suma
presahujúca 200 €

poistenie v nezamestnanosti neplatí § 20 ods. 3 0 €

SPOLU 7 %
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Teda žiak strednej školy na účely uzatvo-
renia dohody o brigádnickej práci študen-
tov v období od skončenia štúdia na stred-
nej škole do konca októbra toho istého
kalendárneho roka nemusí preukazovať
štatút žiaka, resp. študenta.

Záver
Ak žiak strednej odbornej školy nevykonal
v určenom termíne záverečnú skúšku a bola
mu povolená opravná skúška, odklad skúš-
ky alebo jej opakovanie, zachovávajú sa mu
práva a povinnosti žiaka do konca školské-
ho roka, v ktorom mal štúdium skončiť. Žiak
strednej školy na účely uzatvorenia dohody
o brigádnickej práci študentov v období od
skončenia štúdia na strednej škole do kon-
ca októbra toho istého kalendárneho roka
nemusí preukazovať štatút žiaka strednej
školy, resp. dennej formy vysokoškolského
štúdia.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Referenčná suma platná na rok 2018
je 432,40 eura

Od 1. februára 2018 nadobúda účinnosť
novela zákona č. 43/2004 Z. z. o starob-
nom dôchodkovom sporení, na základe kto-
rej sa zmenia podmienky výplaty starobné-
ho dôchodku zo starobného dôchodkové-
ho sporenia (II. dôchodkový pilier) formou
programového výberu. Ten sa uskutočňu-
je formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí
mesačnú sumu dôchodku, dobu vypláca-
nia alebo aj jednorazový výber celej naspo-
renej sumy príspevkov. Jedinou podmien-
kou programového výberu od 1. februára
2018 bude skutočnosť, že súčet súm dô-
chodkových dávok, ktoré sú vyplácané spo-
riteľovi, napr. starobný dôchodok z I. piliera,
invalidný dôchodok, pozostalostný dôcho-
dok vrátane výsluhového dôchodku, či ob-
dobného dôchodku vyplácaného z cudziny,
bude vyšší ako referenčná suma.
Referenčná suma je hodnota priemerného
mesačného starobného dôchodku vypláca-
ného zo Sociálnej poisťovne (I. dôchodko-
vý pilier). Hodnotu referenčnej sumy bude
odteraz určovať Sociálna poisťovňa vždy
k 30. novembru kalendárneho roka a zverej-
ní ju najneskôr do konca príslušného roka
na svojom webovom sídle. Táto hodnota
bude potom platiť po celý nasledujúci ka-
lendárny rok.
Na rok 2018 je hodnota referenčnej sumy
stanovená na 432,40 eura.



od 1. júla 2018
Zamestnávateľ za dohodára
dôchodcu – uplatnená výnimka Platí/neplatí Právna úprava Vymeriavací základ

nemocenské poistenie neplatí § 20 ods. 3 0 €

starobné poistenie 14 % § 227a suma presahujúca 200 €

invalidné poistenie 3 % § 227a suma presahujúca 200 €

poistenie v nezamestnanosti neplatí § 20 ods. 3 0 €

garančné poistenie 0,25 % § 25 celá suma príjmu
(max. zo 6 384 €)

úrazové poistenie 0,80 % § 24 neobmedzený
rezervný fond solidarity 4,75 % § 227a suma presahujúca 200 €

SPOLU 22,80 %

Štát
Štát za istý okruh fyzických osôb platí dôchodkové poistenie (starobné – 18 %
a invalidné poistenie – 6 %) a rezervný fond solidarity (§ 137 so sadzbou 2 %). Od
januára 2018 nedochádza k zmenám, čo sa týka poistného, ale k zmenám vzni-
ku takéhoto dôchodkového poistenia.

V súlade s § 233 ods. 12 zákona o sociálnom poistení bude Sociálna poisťovňa
dostávať podrobné informácie o fyzických osobách z úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny, a preto odbúra ďalšiu povinnosť podávania Registračného listu
FO. Štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do re-
zervného fondu solidarity za:
� fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa

do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR a podala pri-
hlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti, ak nemá ná-
rok na rodičovský príspevok. Ak má osoba nárok na rodičovský príspe-
vok, vznik poistenia ako poistenca štátu jej automaticky zaeviduje
Sociálna poisťovňa na základe údajov z Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny (ÚPSVaR). Fyzická osoba má povinnosť podať odhlášku z tohto
poistenia do ôsmich dní od skončenia riadnej starostlivosti o dieťa;

� fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho
veku s trvalým pobytom na území SR, najdlhšie do 18 rokov jeho veku. Poda-
nie prihlášky touto osobou sa nahrádza automatizovaným poskytnutím
údajov z ÚPSVaR a údajov zistených z vlastnej lekárskej posudkovej čin-
nosti. Fyzická osoba je vyzývaná Sociálnou poisťovňou na prehodnocova-
nie zdravotného stavu dieťaťa. Fyzická osoba má povinnosť podať odhlášku
z tohto poistenia do ôsmich dní od skončenia tejto starostlivosti o dieťa;

� fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorej sa poskytuje peňažný
príspevok na opatrovanie a fyzickú osobu, ktorá má podľa zmluvy o výkone
osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne. Podanie prihláš-
ky touto osobou sa nahrádza automatizovaným poskytnutím údajov
z ÚPSVaR;

� vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy (od 2. januára 2016);
� zamestnanca povinne nemocensky poisteného, povinne dôchodkovo pois-

teného a povinne poisteného v nezamestnanosti s pravidelným mesačným
príjmom, zamestnanca povinne dôchodkovo poisteného s nepravidelným
príjmom a povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú
SZČO v období, v ktorom sa im poskytuje materské.

V súvislosti s odvodmi na sociálne poistenie a novelizáciou sociálneho poistenia
od januára 2018 by som na záver spomenula aj tieto zmeny:
� zvýšenie hranice na predpísanie dlžného poistného (§ 144 ods. 1)

Ak suma dlžného poistného v úhrne je nižšia ako 5 € (pôvodne 3,32 €), So-
ciálna poisťovňa dlžnú sumu nepredpíše.

� zvýšenie hranice na predpísanie penále (§ 240 ods. 2)
Sociálna poisťovňa penále nepredpíše, ak penále za kontrolované obdobie
nie je vyššie ako 5 € (pôvodne 3,32 €).
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Dočasné pridelenie
�1. Potrebuje zamestnávateľ, ktorý ide

dočasne prideliť zamestnancov
k užívateľskému zamestnávateľovi,
na túto činnosť povolenie alebo živ-
nosť?

2. Ak mali zamestnanci, ktorí budú do-
časne pridelení k užívateľskému za-
mestnávateľovi, stanovenú minimál-
nu mzdu a u užívateľského zamest-
návateľa budú vykonávať prácu s vyš-
ším stupňom náročnosti práce, môže
im zostať minimálna mzda alebo tre-
ba mzdu upraviť?

Odpoveď:
Ad 1
Zákonník práce umožňuje aj dočasné pri-
delenie zamestnanca zamestnávateľom,
ktorý nie je agentúrou dočasného zamest-
návania. Na túto činnosť nepotrebuje povo-
lenie, avšak platí § 58a Zákonníka práce:
„Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného
zamestnávania sa môžu s užívateľským za-
mestnávateľom dohodnúť o dočasnom pri-
delení zamestnanca v pracovnom pomere
na výkon práce.
Zamestnávateľ môže s užívateľským za-
mestnávateľom dohodnúť dočasné pride-
lenie zamestnanca v pracovnom pomere
iba v prípade, ak sú u zamestnávateľa ob-
jektívne prevádzkové dôvody, a to najskôr
po troch mesiacoch odo dňa vzniku pra-
covného pomeru.“
To znamená, že u zamestnávateľa a nie
u užívateľského zamestnávateľa sa bude
skúmať, či existovali objektívne prevádzko-
vé dôvody na to, aby zamestnávateľ za-
mestnancovi neprideľoval prácu (na čo sa
zaviazal v pracovnej zmluve) – napr. pokles
objednávok, zamestnávateľ si zamestnan-
ca chce ponechať a dočasne mu zabezpe-
čí výkon práce u iného zamestnávateľa.
Okrem toho tento postup nemôže použiť
u zamestnanca, ktorého zamestnáva tri
a menej mesiacov v pracovnom pomere.
Zároveň je potrebné brať do úvahy, že ak
je dočasné prideľovanie vykonávané na
komerčnom základe (ako prenájom pra-
covnej sily za odplatu), na takúto činnosť
sa vyžaduje povolenie podľa zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanos-
ti. Zákonník práce umožňuje dočasné pri-
delenie zamestnávateľovi len za účelom
riešenia si svojich prevádzkových dôvo-
dov, nie za účelom prenájmu pracovnej
sily a nie za účelom, aby to vykonával ako
komerčnú činnosť. Podľa § 68a ods. 1
písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. „Ústredie
a úrad uložia pokutu právnickej osobe ale-
bo fyzickej osobe za vykonávanie činnosti
agentúry dočasného zamestnávania bez
povolenia od 5 000 eur do 100 000 eur.“.

Praktické príklady zo súčasných noviel a zmien v zákonoch vám ponúkame
aj v digitálnej podobe. Získajte ročný prístup k širokej ponuke videoškolení

len za 120 €. Viacej informácií na www.profivzdelavanie.sk.



� spresnenie definície a predĺženie obdobia splátok dlžných súm (§ 146
ods. 1)
Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo
právnickej osoby povinnej odviesť poistné povoliť splátky dlžných súm po-
istného pre jej platobnú neschopnosť alebo z iného dôvodu, pre ktorý by jej
vznikla platobná neschopnosť, ak:

a) možno dôvodne predpokladať, že v období nie dlhšom ako 24 mesiacov
(pôvodne 18 mesiacov) bude schopná zaplatiť dlžné sumy poistného a

b) je v čase rozhodovania o povolení splátok dlžných súm poistného
schopná riadne odvádzať poistné, ak je v tomto čase odvádzateľom
poistného. [Ak v čase rozhodovania o žiadosti o splátkový kalendár už
osoba nie je odvádzateľom – poistenie je ukončené, posudzuje sa len
písm. a).]

2. Verejné zdravotné poistenie
(zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení)

V zdravotnom poistení sa výška minimálneho vymeriavacieho základu, tak isto
ako pri sociálnom poistení, odvíja od zmeny priemernej mzdy v hospodár-
stve SR. Zamestnanec/zamestnávateľ nemá stanovený minimálny vymeriavací
základ.

Maximálny vymeriavací základ bol od januára 2017 zrušený pri príjmoch:
� zo zamestnania [príjmy zdaňované podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m)

a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov],
� príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. (SZČO),
� príjmy zdaňované podľa § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 zákona

č. 595/2003 Z. z. (tzv. kapitálové príjmy),
� príjmy zdaňované podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. (tzv. ostatné príjmy).

Maximálny vymeriavací základ ostal ponechaný len pri príjmoch z dividend ako
60-násobok priemernej mzdy v hospodárstve SR.

Minimálny vymeriavací základ na preddavky poistného stúpne zo 441,50 €

na 456 €.

Minimálny vymeriavací základ na rok stúpne z 5 298 € na 5 472 €.

Dividendy prijaté v roku 2018

Dividendy podľa účtovného
obdobia ich vzniku Preddavok Vymeriavací základ Sadzba

od 1. 1. 2017 neplatí sa x x

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016 platí sa max 54 720 14 %

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012
– osoba bez postihnutia neplatí sa max 54 720 10 %

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012
– osoba so zdravotným postihnutím neplatí sa max 54 720 5 %

Samostatne zárobkovo činné osoby a samoplatitelia

SZČO a samoplatiteľ rok 2018 Percentuálna
sadzba

Minimálny
vymeriavací

základ

Výška
minimálneho
preddavku

Maximálny
vymeriavací

základ

Výška
maximálneho

preddavku

bez zdravotného postihnutia 14 % 456,00 € 63,84 € zrušený neobmedzená

so zdravotným postihnutím 7 % 456,00 € 31,92 € zrušený neobmedzená

Minimálne poistné za celý rok 2017 bude 766,08 €, pre osobu so zdravot-
ným postihnutím 383,04 €.

SZČO a samoplatiteľ – porov-
nanie rokov

Percentuálna
sadzba

Výška minimálneho
preddavku 2017

Výška minimálneho
preddavku 2018

Navýšenie
pri minime

bez zdravotného postihnutia 14 % 61,81 € 63,84 € 2,03 €

so zdravotným postihnutím 7 % 30,90 € 31,92 € 1,02 €
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Ad 2
Podľa § 58 ods. 9 Zákonníka práce „Počas
dočasného pridelenia poskytuje zamest-
nancovi mzdu, náhradu mzdy, cestovné
náhrady zamestnávateľ, ktorý zamestnan-
ca dočasne pridelil, alebo agentúra dočas-
ného zamestnávania, ak tento zákon alebo
osobitný predpis neustanovuje inak. Pra-
covné podmienky vrátane mzdových pod-
mienok a podmienky zamestnávania do-
časne pridelených zamestnancov musia
byť najmenej rovnako priaznivé ako u po-
rovnateľného zamestnanca užívateľského
zamestnávateľa.“.
Ak porovnateľný zamestnanec (pozri § 40
ods. 9 Zákonníka práce) u užívateľského
zamestnávateľa má vyššiu mzdu, ako má
dočasne pridelený zamestnanec, zamest-
návateľ je povinný zabezpečiť dodržanie
porovnateľných mzdových podmienok,
a teda túto mzdu zvýšiť.

PRÍKLAD Z PRAXE

Výpomoc manželovi
�Je možné zamestnať manžela v pracov-

nom pomere u jeho manželky, ktorá je
SZČO, príp. aké iné možnosti práce pre
túto SZČO môže jej manžel legálne vy-
konávať?

Odpoveď:
SZČO môže na výkon závislej práce za-
mestnať svojho manžela, či už na pracov-
nú zmluvu, alebo na dohody o prácach vy-
konávaných mimo pracovného pomeru.
V tomto prípade nie je obmedzenie v sú-
vislosti s možnosťou uzatvorenia pracov-
noprávneho vzťahu.
Z pohľadu nelegálneho zamestnávania
by mohol manžel pomáhať manželke
SZČO (bezodplatne), ak by bol dôchodko-
vo poistený okrem iného podľa zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
poberateľom dôchodku okrem iného po-
dľa zákona o sociálnom poistení alebo by
bol žiakom alebo študentom do 26 rokov
veku.
Ak manžel spĺňa aspoň jednu z týchto pod-
mienok, môže vypomáhať manželke pod-
nikateľke a aj keď nebude mať uzatvorený
pracovnoprávny vzťah, nepôjde o nelegál-
ne zamestnávanie a nelegálnu prácu (§ 2a
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní).

Záver
Manželka, podnikateľka, môže zamestnať
manžela na pracovnú zmluvu alebo aj na
dohody o prácach vykonávaných mimo pra-
covného pomeru.



Zamestnanec/zamestnávateľ

Zamestnanec – rok 2018 Percentuálna
sadzba

Minimálny
vymeriavací

základ/minimálna
výška preddavku

Maximálny
vymeriavací

základ

Výška
maximálneho

preddavku

bez zdravotného postihnutia 4 % neurčené zrušený neobmedzená

so zdravotným postihnutím 2 % neurčené zrušený neobmedzená

Zamestnávateľ – rok 2018 Percentuálna
sadzba

Minimálny
vymeriavací

základ/minimálna
výška preddavku

Maximálny
vymeriavací

základ

Výška
maximálneho

preddavku

bez zdravotného postihnutia 10 % neurčené zrušený neobmedzená

so zdravotným postihnutím 5 % neurčené zrušený neobmedzená

V súvislosti so závislou činnosťou v pracovnom pomere, štátnozamestnanec-
kom pomere alebo obdobnom pomere je možné podľa § 16 ods. 16, 17 (§ 13a)
zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení uplatniť odpočítateľnú po-
ložku, ktorá znižuje zamestnancovi/zamestnávateľovi vymeriavací základ, z kto-
rého sa následne vypočítavajú preddavky poistného na verejné zdravotné po-
istenie.

Na rok 2018 ostáva ďalej v platnosti suma odpočítateľnej položky:

na mesiac 380 € / na rok 4 560 €, avšak už len ako odvodová úľava pre za-
mestnanca!

S platnosťou od 1. 1. 2018 na základe novelizácie zákona č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení končí „odvodová úľava“ z titulu odpočítateľnej položky
pre zamestnávateľa.

Zamestnávateľ tak bude platiť mesačné preddavky z celkovej výšky príjmu za-
mestnanca a taktiež ani pri ročnom zúčtovaní poistného zamestnávateľovi ne-
bude zohľadnená odpočítateľná položka (prvýkrát v ročnom zúčtovaní za rok
2018 v roku 2019).

Výška odpočítateľnej položky ako odvodová úľava nízko príjmových zamestnan-
cov sa nielen že nemení v závislosti od výšky zákonom stanovenej minimálnej
mzdy, ale úplne zaniká ako motivačná úľava zamestnávať napr. nezamestna-
ných, prípadne menej kvalifikovaných ľudí.

Mesačná výška odpočítateľnej položky (OP) sa vypočíta:

Výpočet odpočítateľnej položky/vymeriavacieho základu Príjem = minimálna
mzda 480 €

1. suma príjmu, ktorá prevyšuje mesačnú výšku OP 480 – 380 = 100

2. mesačná výška OP sa zníži o 2-násobok sumy, ktorá prevyšuje 380 – (2 x 100) = 180

3. vymeriavací základ po uplatnení OP 480 – 180 = 300 €

Pri minimálnej mzde 480 € pri uplatnení mesačného nároku na odpočítateľ-
nú položku bude preddavok poistného vo výške:

Zamestnanec Sadzba Výška preddavku
poistného 2018

bez zdravotného postihnutia 4 % 12 €

so zdravotným postihnutím 2 % 6 €

Zamestnávateľ Sadzba Výška preddavku
poistného 2018

bez zdravotného postihnutia 10 % 30 €

so zdravotným postihnutím 5 % 15 €

Bc. Katarína Danajovičová
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Dovolenka

�Zamestnankyňa bola na reťazovej ma-
terskej a rodičovskej dovolenke.

Od 20. 4. 2011 nastúpila na materskú
dovolenku a od 14. 11. 2011 čerpala
rodičovskú dovolenku. Na druhú mater-
skú dovolenku nastúpila 3. 11. 2013
a od 29. 6. 2014 až do troch rokov veku
dieťaťa čerpala rodičovskú dovolenku.
Zostatok dovolenky pred nástupom na
materskú dovolenku a vznik nároku po-
čas materských dovoleniek bol spolu
48 dní. Zamestnankyňa mala nastúpiť
do práce po skončení rodičovskej dovo-
lenky dňa 12. 12. 2016. Má si zamest-
nankyňa vyčerpať pri nástupe do prá-
ce celý zostatok dovolenky a až potom
začať pracovať?

Odpoveď:

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ
po prerokovaní so zamestnancom podľa
plánu dovoleniek určeného s predchádza-
júcim súhlasom zástupcov zamestnancov
tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku
vyčerpať spravidla vcelku a do konca ka-
lendárneho roka (§ 111 ods. 1 zákona
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce).

Ak si zamestnankyňa nemôže vyčerpať
dovolenku pre čerpanie materskej alebo
rodičovskej dovolenky ani do konca nasle-
dujúceho kalendárneho roka, tak v zmysle
§ 113 ods. 3 Zákonníka práce nevyčerpa-
nú dovolenku jej zamestnávateľ poskytne
po skončení materskej alebo rodičovskej
dovolenky.

Zamestnankyni, ktorá mala po druhej ro-
dičovskej dovolenke nastúpiť do práce
12. 12. 2016, mal zamestnávateľ poskyt-
núť nevyčerpanú dovolenku tak, aby bola
vyčerpaná do konca kalendárneho roka
2016.

Keďže však počet dní nevyčerpanej dovo-
lenky bol väčší ako počet pracovných dní
do konca kalendárneho roka 2016, tak za-
mestnávateľ mal poskytnúť čerpanie celej
nevyčerpanej dovolenky súvisle aj s pre-
chodom do roka 2017.

Ak zamestnávateľ neposkytol takto čer-
panie dovolenky, tak zamestnankyňa ná-
rok na túto dovolenku stráca.

Záver

Zamestnávateľ poskytne nevyčerpanú do-
volenku po skončení materskej alebo rodi-
čovskej dovolenky tak, aby dovolenka moh-
la byť vyčerpaná do konca kalendárneho
roka. Ak je počet pracovných dní menej ako
počet nevyčerpaných dní dovolenky, tak do-
volenku poskytne súvisle aj s prechodom do
ďalšieho kalendárneho roka.

Prihláste sa na niektorý z našich on-line seminárov (webinárov) a sledujte kurzy
o vybranej problematike priamo z prostredia vašej firmy alebo z pohodlia vášho domova.

Viac info na www.profivzdelavanie.sk.



Zdravotný dohľad na pracoviskách od
1. decembra 2017
1. Čo je to pracovná zdravotná služba; aký má význam pre zamestnávateľa

a jeho zamestnancov?

Pracovná zdravotná služba je odborná a poradenská služba pre zamestnávateľa
na plnenie jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri
práci poskytovaná samostatne lekárom s určenou špecializáciou, samostatne ve-
rejným zdravotníkom alebo zdravotníckymi pracovníkmi v tíme pracovnej zdra-
votnej služby pod vedením „pracovného“ lekára. Pracovná zdravotná služba vy-
konáva zdravotný dohľad pre zamestnancov; jej činnosťou je najmä dohľad
nad pracovnými podmienkami zamestnancov, posudzovanie zdravotnej spôsobi-
losti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo
vzťahu k práci a poskytovanie poradenstva zamestnávateľom a zamestnancom
zameraného na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povola-
nia a ochorení súvisiacich s prácou. Prostredníctvom lekárskych preventívnych
prehliadok vo vzťahu k práci je možné včas odhaliť počiatočné zmeny zdravotné-
ho stavu zamestnancov súvisiace s prácou a zabrániť vzniku chorôb z povolania
alebo ochorení súvisiacich s prácou; sú cielene zamerané na sledovanie zmien
zdravotného stavu a na vyšetrenie tých orgánov alebo systémov ľudského tela,
ktoré môžu byť poškodené konkrétnym škodlivým faktorom práce alebo pracov-
ného prostredia.

Problematika pracovnej zdravotnej služby je legislatívne upravená v zákone
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon
č. 355/2007 Z. z.“) a v jeho vykonávacom predpise, ktorým je vyhláška Minis-
terstva zdravotníctva SR č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni
výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykoná-
vajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

1. decembra 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 289/2017 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. (ďalej „novela zákona č. 355/2007
Z. z.“), ktorý reaguje na požiadavku zamestnávateľov na úpravu systému pracov-
nej zdravotnej služby. Novelou zákona č. 355/2007 Z. z. došlo k zmenám niekto-
rých existujúcich povinností zamestnávateľov súvisiacich s ochranou zdravia za-
mestnancov pri práci a pracovnou zdravotnou službou, niektoré povinnosti
zamestnávateľov boli zrušené a zároveň boli doplnené aj nové povinnosti zamest-
návateľov súvisiace s touto problematikou.

2. Ktoré existujúce povinnosti zamestnávateľov v oblasti ochrany zdravia pri
práci boli novelou zákona č. 355/2007 Z. z. zmenené?

Dôležitou zmenou v povinnostiach zamestnávateľov v zákone č. 355/2007 Z. z.
je, že zamestnávatelia sú povinní zabezpečiť pre svojich zamestnancov primera-
ný zdravotný dohľad spoluprácou s pracovnou zdravotnou službou pri plnení
konkrétnych povinností v oblasti ochrany zdravia pri práci, a to s ohľadom na
mieru zdravotného rizika zamestnancov pri práci. Táto povinnosť zamestnávate-
ľov je upravená v § 52 ods. 1 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z.; vzťahuje sa na
všetkých zamestnancov vo všetkých odvetviach hospodárstva.

V novele zákona č. 355/2007 Z. z. je spresnená už existujúca povinnosť za-
mestnávateľov zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika zamestnancov z expo-
zície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovať posudok o riziku
s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika (ďalej „posúdenie zdravotné-
ho rizika“) tak, že plnenie tejto povinnosti zamestnávateľ zabezpečuje v spolu-
práci s pracovnou zdravotnou službou. Kópiu posudku o riziku s kategorizáciou
prác z hľadiska zdravotného rizika je zamestnávateľ povinný poskytnúť zástup-
com zamestnancov.
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Stručne:
V súvislosti so zmenami v zákone
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia účinnými od
1. decembra 2017, týkajúcimi sa pra-
covnej zdravotnej služby, sa odpoveďami
na časté otázky snažíme objasniť vzniknu-
té nejasnosti.

§ 30a až § 30 d zákona č. 355/2007 Z. z.

§ 30a
Pracovná zdravotná služba

(1) Pracovná zdravotná služba vykonáva
zdravotný dohľad pre zamestnancov a po-
skytuje odborné a poradenské činnosti za-
mestnávateľovi na plnenie jeho povinnos-
tí podľa § 30 ods. 1 písm. a) až d), f), l) až
n) v oblasti ochrany a podpory zdravia pri
práci.
(2) Činnosť pracovnej zdravotnej služby
podľa odseku 1 zahŕňa najmä
a) dohľad nad pracovnými podmienkami,
b) posudzovanie zdravotnej spôsobilosti

zamestnancov na prácu výkonom le-
kárskych preventívnych prehliadok vo
vzťahu k práci,

c) poradenstvo zamerané na ochranu
zdravia pri práci a predchádzanie vzni-
ku chorôb z povolania a ochorení súvi-
siacich s prácou.

(3) Pracovnú zdravotnú službu vykonávajú
a) lekár so špecializáciou v špecializač-

nom odbore všeobecné lekárstvo, špe-
cializačnom odbore klinické pracovné
lekárstvo a klinická toxikológia, špecia-
lizačnom odbore pracovné lekárstvo,
špecializačnom odbore preventívne
pracovné lekárstvo a toxikológia, špe-
cializačnom odbore služby zdravia pri
práci alebo v špecializačnom odbore
verejné zdravotníctvo,

b) verejný zdravotník, alebo
c) zdravotnícki pracovníci v tíme pracov-

nej zdravotnej služby.
(4) Zamestnávateľ zabezpečuje pracovnú
zdravotnú službu zdravotníckymi pracov-
níkmi podľa odseku 3, ktorí sú s ním v pra-
covnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom
pracovnom vzťahu (ďalej len „vlastný za-
mestnanec“); ak zamestnávateľ nemá na
vykonávanie činnosti pracovnej zdravot-
nej služby vlastných zamestnancov, za-
bezpečuje pracovnú zdravotnú službu do-
dávateľským spôsobom.
(5) Minimálny tím pracovnej zdravotnej
služby podľa odseku 3 písm. c) tvoria
a) lekár so špecializáciou v špecializač-

nom odbore pracovné lekárstvo, špe-
cializačnom odbore klinické pracovné
lekárstvo a klinická toxikológia, špecia-
lizačnom odbore preventívne pracovné



Súčasne bola novelou zákona č. 355/2007 Z. z. zmenená povinnosť zamestná-
vateľov zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika na pracoviskách z pôvodnej
frekvencie raz ročne nasledovne:

� na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do ka-
tegórie 1, pracovná zdravotná služba vykoná posúdenie zdravotného rizika
jednorazovo, následne vykoná posúdenie zdravotného rizika na pracovisku
vtedy, ak došlo k zmene zdravotného rizika v pracovnom prostredí; v tomto
prípade zamestnávateľ nie je povinný zabezpečiť opakované posúdenie
zdravotného rizika s pravidelnou frekvenciou,

� na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do ka-
tegórie 2, pracovná zdravotná služba opakovane vykonáva posúdenie
zdravotného rizika raz za 18 mesiacov a okrem toho vtedy, ak došlo k zme-
ne zdravotného rizika v pracovnom prostredí,

� na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do ka-
tegórie 3 a 4 (rizikovú prácu), pracovná zdravotná služba opakovane vyko-
náva posúdenie zdravotného rizika raz ročne a okrem toho vtedy, ak došlo
k zmene zdravotného rizika v pracovnom prostredí.

Posúdenie zdravotného rizika pri práci a posudok o riziku vypracovaný pracov-
nou zdravotnou službou pred účinnosťou novely zákona č. 355/2007 Z. z. (pred
1. decembrom 2017) zostáva v platnosti až do času zmeny zdravotného rizika
v pracovnom prostredí alebo kategórie práce z hľadiska zdravotného rizika
a uplynutia určeného časového intervalu na ďalšie pravidelné posúdenie zdra-
votného rizika (18 mesiacov – kategória 2; 1 rok – kategória 3 alebo 4).

Ak sa pri opakovanom posúdení zdravotného rizika zistí zmena pracovných pod-
mienok, ktorá má vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadi-
ska zdravotného rizika, pracovná zdravotná služba vypracuje pre zamestnávateľa
posudok o riziku. V prípade, ak sa pri opakovanom posúdení zdravotného rizika
nezistí zmena pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdra-
votného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika, pracovná zdra-
votná služba vypracuje pre zamestnávateľa písomný záznam o posúdení rizika.

Ďalej sa modifikovala povinnosť zamestnávateľov viesť a uchovávať evidenciu
všetkých zamestnancov podľa kategórií práce; podľa novely zákona č. 355/2007
Z. z. sa táto povinnosť vzťahuje na zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú
do kategórie 2, 3 alebo 4 pri expozícii nasledovným faktorom práce a pracovného
prostredia – hluku, vibráciám, ionizujúcemu žiareniu, elektromagnetickému poľu,
ultrafialovému žiareniu, infračervenému žiareniu, laserovému žiareniu, záťaži tep-
lom, záťaži chladom, chemickým faktorom, karcinogénnym a mutagénnym fakto-
rom, biologickým faktorom, fyzickej záťaži, psychickej pracovnej záťaži a zvýšené-
mu tlaku vzduchu. To znamená, že táto povinnosť zamestnávateľa sa netýka
zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1. Novelou zákona
č. 355/2007 Z. z. sú vymedzené náležitosti tejto evidencie zamestnancov, ktorá
obsahuje názov pracoviska, názov profesií a faktory práce a pracovného prostredia,
ktorým sú zamestnanci konkrétnych profesií vystavení, s uvedením kategórie práce
osobitne u jednotlivých faktorov práce a pracovného prostredia, ako aj výsledkov
kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania (merania) zdraviu škodlivých faktorov
pracovného prostredia pri posúdení zdravotného rizika, ak bolo vykonané.

V súvislosti s činnosťou pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľa bola do-
plnená povinnosť, aby zamestnávatelia umožnili vstup pracovnej zdravotnej
služby na pracovisko a poskytli jej všetky informácie potrebné na posúdenie
zdravotného rizika pri práci vrátane výsledkov kvalitatívneho a kvantitatívneho
zisťovania (merania) zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia, ak bolo
vykonané, ako aj dostatočný čas na plnenie jej odborných činností. Zároveň bol
z prílohy k zákonu č. 355/2007 Z. z. vypustený minimálny časový rozsah výko-
nu pracovnej zdravotnej služby podľa kategórií prác u zamestnávateľa, a to pri
výkone dohľadu nad pracovnými podmienkami, aj pri výkone lekárskych pre-
ventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.
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lekárstvo a toxikológia alebo špeciali-
začnom odbore služby zdravia pri práci
a verejný zdravotník, alebo

b) lekár so špecializáciou v špecializač-
nom odbore podľa písmena a) a lekár
so špecializáciou v špecializačnom
odbore verejné zdravotníctvo.

(6) Odborný dohľad nad činnosťou tímu
pracovnej zdravotnej služby zabezpečuje
vedúci tímu pracovnej zdravotnej služby.
Vedúcim tímu pracovnej zdravotnej služby
môže byť len lekár, ktorý má špecializáciu
v špecializačnom odbore uvedenom v od-
seku 5 písm. a) a je súčasťou tímu pracov-
nej zdravotnej služby; vedúcim tímu pra-
covnej zdravotnej služby môže byť tento
lekár iba v jednom tíme pracovnej zdravot-
nej služby.

(7) Tím pracovnej zdravotnej služby môžu
tvoriť aj ďalší zdravotnícki pracovníci po-
dľa pracovných podmienok na pracovisku
a zdravotného rizika pri práci.

(8) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
ktorý je

a) fyzickou osobou – podnikateľom, si
môže činnosť pracovnej zdravotnej
služby podľa § 30aa vykonávať osobne,

b) právnickou osobou, si môže činnosť
pracovnej zdravotnej služby podľa
§ 30aa vykonávať zdravotníckym pra-
covníkom, ktorý je s ním v pracovno-
právnom vzťahu alebo v obdobnom
pracovnom vzťahu.

(9) Pracovná zdravotná služba spolupracu-
je s bezpečnostnotechnickou službou, prí-
slušnými organizačnými útvarmi zamest-
návateľa a so zástupcami zamestnancov
vrátane zástupcov zamestnancov pre bez-
pečnosť a ochranu zdravia pri práci. Za-
bezpečením pracovnej zdravotnej služby
dodávateľským spôsobom nie sú dotknuté
povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochra-
ny zdravia pri práci a jeho zodpovednosť za
zabezpečenie ochrany zdravia zamestnan-
cov pri práci.

§ 30aa
Pracovná zdravotná služba pre

zamestnancov vykonávajúcich prácu
zaradenú do prvej kategórie alebo

druhej kategórie

(1) Výkon pracovnej zdravotnej služby vlast-
nými zamestnancami pre zamestnancov,
ktorí vykonávajú prácu zaradenú do prvej
kategórie alebo druhej kategórie, zamest-
návateľ zabezpečí prostredníctvom

a) vlastného zamestnanca, ktorý je leká-
rom so špecializáciou podľa § 30a
ods. 3 písm. a) alebo verejným zdra-
votníkom, alebo

b) vlastného tímu pracovnej zdravotnej
služby podľa § 30a ods. 3 písm. c).

(2) Pracovnú zdravotnú službu pre zamest-
nancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú

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



3. Ktoré povinnosti zamestnávateľov v oblasti ochrany zdravia pri práci boli
novelou zákona č. 355/2007 Z. z. zrušené?

Novelou zákona č. 355/2007 Z. z. boli od 1. decembra 2017 zrušené nasledov-
né povinnosti zamestnávateľov, a to:

� oznámiť bezodkladne po prehodnotení zdravotného rizika príslušnému or-
gánu verejného zdravotníctva každú zmenu podmienok výkonu práce, kto-
rá by mohla mať vplyv na zvýšenie zdravotného rizika prác zaradených do
kategórie 2 a tým na ich zaradenie do kategórie 3 alebo 4,

� viesť záznamy, ktoré obsahujú údaje o zamestnancoch pri kvalitatívnom
a kvantitatívnom zisťovaní (meraní) zdraviu škodlivých faktorov pracovné-
ho prostredia pri hodnotení zdravotných rizík, a to hluku, vibrácií, ionizujú-
ceho žiarenia, elektromagnetického žiarenia, ultrafialového žiarenia, infra-
červeného žiarenia, laserového žiarenia, tepelno-vlhkostnej mikroklímy,
chemických faktorov, karcinogénnych a mutagénnych faktorov, biologic-
kých faktorov, fyzickej záťaže, psychickej pracovnej záťaže a zvýšeného tla-
ku vzduchu,

� písomne oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, ak zamest-
návateľ zabezpečuje vykonávanie pracovnej zdravotnej služby pre svojich
zamestnancov vlastnými zamestnancami.

4. Boli v novele zákona č. 355/2007 Z. z. doplnené aj nové povinnosti
zamestnávateľov v oblasti ochrany zdravia pri práci?

Do zákona č. 355/2007 Z. z. boli doplnené nové povinnosti zamestnávateľov
na základe požiadaviek vyplývajúcich z praxe.

Novou povinnosťou zamestnávateľov je poskytovať príslušnému orgánu verej-
ného zdravotníctva súčinnosť pri prešetrovaní pracovných podmienok a spôso-
bu práce posudzovanej osoby. Toznamená, súčasného alebo bývalého zamest-
nanca, a to pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrození chorobou
z povolania. Prešetrovanie pracovných podmienok a spôsobu práce posudzova-
nej osoby pri podozrení na chorobu z povolania vykonáva príslušný orgán verej-
ného zdravotníctva; je povinnou súčasťou procesu uznania choroby z povolania
alebo ohrozenia chorobou z povolania špecializovaným pracoviskom klinic-
kého pracovného lekárstva a klinickej toxikológie alebo dermatovenerológie
(kožného lekárstva).

Táto povinnosť nadväzuje na ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z., ktoré upra-
vujú postup uznania, resp. neuznania choroby z povolania alebo ohrozenia choro-
bou z povolania; do zákona č. 355/2007 Z. z. bola doplnená z dôvodu komplex-
nosti povinností, ktoré plnia zamestnávatelia pri ochrane zdravia zamestnancov
pri práci.

V roku 2018 bude novou povinnosťou zamestnávateľov pravidelné každo-
ročné oznamovanie údajov k 31. decembru kalendárneho roka týkajúcich sa
zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 príslušnému
orgánu verejného zdravotníctva, a to vždy do 15. januára nasledujúceho
roku. Novelou zákona č. 355/2007 Z. z. sú vymedzené náležitosti tohto ozná-
menia, ktoré bude obsahovať údaje z evidencie zamestnancov a bude sa realizo-
vať v elektronickej podobe. Oznámenie orgánu verejného zdravotníctva bude
obsahovať názov pracoviska, názov profesií s uvedením faktorov práce a pracov-
ného prostredia, ktorým sú zamestnanci konkrétnych profesií vystavení, a počet
zamestnancov pracoviska vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2.

Vzhľadom na nutnosť zabezpečiť podmienky a systém elektronického oznamova-
nia uvedených údajov, ako aj systém elektronického spracovania týchto údajov
toto ustanovenie zákona nadobudne účinnosť 1. júla 2018. Zamestnávatelia
budú prvýkrát elektronicky oznamovať príslušnému orgánu verejného zdra-
votníctva údaje k 31. decembru 2018 o zamestnancoch vykonávajúcich prá-
cu zaradenú do kategórie 2, a to v termíne do 15. januára 2019. Táto nová po-
vinnosť zamestnávateľa zabezpečí prehľadnosť a informovanosť o pracovných
expozíciách zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2. Dôvo-
dom zaradenia tejto novej povinnosti do zákona č. 355/2007 Z. z. je, že
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do prvej kategórie alebo druhej kategórie
dodávateľským spôsobom, vykonáva
a) fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je po-

skytovateľom zdravotnej starostlivosti
a poskytuje pracovnú zdravotnú službu
prostredníctvom lekára so špecializá-
ciou v špecializačnom odbore podľa
§ 30a ods. 3 písm. a),

b) právnická osoba, ktorá je poskytovate-
ľom zdravotnej starostlivosti a posky-
tuje pracovnú zdravotnú službu pros-
tredníctvom lekára so špecializáciou
v špecializačnom odbore podľa § 30a
ods. 3 písm. a),

c) fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je
verejným zdravotníkom a má živnos-
tenské oprávnenie podľa osobitného
predpisu na vykonávanie dohľadu nad
pracovnými podmienkami,

d) právnická osoba, ktorá má živnos-
tenské oprávnenie podľa osobitného
predpisu na vykonávanie dohľadu nad
pracovnými podmienkami a poskytuje
pracovnú zdravotnú službu prostred-
níctvom verejného zdravotníka, alebo

e) fyzická osoba – podnikateľ alebo práv-
nická osoba, ktorej úrad verejného zdra-
votníctva vydal oprávnenie na pracovnú
zdravotnú službu podľa § 30b.

(3) Fyzická osoba – podnikateľ alebo práv-
nická osoba podľa
a) odseku 2 písm. a) až d) vykonáva čin-

nosť pracovnej zdravotnej služby po-
dľa § 30ab samostatne,

b) odseku 2 písm. e) vykonáva činnosť pra-
covnej zdravotnej služby podľa § 30ab
tímom pracovnej zdravotnej služby.

§ 30ab

Náplň činnosti pracovnej zdravotnej
služby pre zamestnancov

vykonávajúcich prácu zaradenú do
prvej kategórie alebo druhej kategórie
Pracovná zdravotná služba pre zamest-
nancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú
do prvej kategórie alebo druhej kategórie,
najmä
a) posudzuje zdravotné riziko z expozície

faktorom práce a pracovného prostre-
dia a na základe tohto posúdenia vy-
pracuje pre zamestnávateľa posudok
o riziku s kategorizáciou prác z hľadis-
ka zdravotného rizika; ak posudzuje
zdravotné riziko podľa § 30 ods. 1
písm. c) a nezistí zmenu pracovných
podmienok, ktorá by mohla mať vplyv
na mieru zdravotného rizika alebo ka-
tegóriu práce z hľadiska zdravotného
rizika, vypracuje pre zamestnávateľa
písomný záznam o posúdení rizika,

b) navrhuje zamestnávateľovi opatrenia
na zníženie alebo odstránenie zdravot-
ného rizika a upozorňuje ho na prá-
cu so zvýšenou mierou zdravotného ri-
zika,



vystavenie zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 zdraviu
škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia sa vo veľkej miere podieľa na
vzniku chorôb z povolania alebo ochorení súvisiacich s prácou. Zo štatistického
zisťovania vyplýva, že viac ako polovica hlásených chorôb z povolania za ostatné
roky bola uznaná u zamestnancov, ktorí vykonávali prácu zaradenú do kategórie 2.

Obdobnou povinnosťou zamestnávateľov, ktorá je v zákone č. 355/2007 Z. z.
upravená už niekoľko rokov, je zasielanie informácie príslušnému orgánu verejné-
ho zdravotníctva, ktorá obsahuje údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajú-
cich prácu zaradenú do kategórie 3 alebo 4 (rizikovú prácu) vrátane informácie
o vykonaných opatreniach na pracovisku a o posúdení zdravotnej spôsobilosti za-
mestnancov na prácu. Táto informácia obsahuje širší rozsah údajov, ako obsahuje
oznámenie údajov týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú
do kategórie 2.

5. Aké ďalšie zmeny priniesla novela zákona č. 355/2007 Z. z.?

Vzhľadom na požiadavky vyplývajúce z praxe boli upravené závery lekárskeho
posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorý je dokladom o posúdení zdra-
votnej spôsobilosti zamestnanca na prácu na základe lekárskej preventívnej pre-
hliadky vo vzťahu k práci cielene zameranej na zdraviu škodlivé faktory práce
a pracovného prostredia, ktorým je zamestnanec pri práci vystavený. Závery le-
kárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu boli zjednodušené do
troch záverov, a to:

� zamestnanec je spôsobilý na výkon posudzovanej práce alebo

� zamestnanec je spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným ob-
medzením, alebo

� zamestnanec je dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce.

V tejto súvislosti boli upravené aj vzory lekárskych posudkov o zdravotnej spôso-
bilosti na prácu, ktoré sú súčasťou prílohy č. 3c novely zákona č. 355/2007 Z. z.

6. Akú odbornú spôsobilosť musia mať odborníci, ktorí vykonávajú pracovnú
zdravotnú službu; akým spôsobom si môže zamestnávateľ zabezpečiť
pracovnú zdravotnú službu?

Pracovnú zdravotnú službu vykonávajú odborníci so zdravotníckym vzdela-
ním, a to:

� lekár s určenou špecializáciou (v odbore pracovné lekárstvo, klinické pra-
covné lekárstvo a klinická toxikológia, preventívne pracovné lekárstvo a toxi-
kológia, služby zdravia pri práci, verejné zdravotníctvo alebo všeobecné le-
kárstvo), ktorý samostatne vykonáva dohľad nad pracovnými podmienkami
zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2,

� verejný zdravotník, ktorý samostatne vykonáva dohľad nad pracovnými
podmienkami zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do kategó-
rie 1 alebo 2,

� tím pracovnej zdravotnej služby pod vedením „pracovného“ lekára, kto-
rý vykonáva zdravotný dohľad vrátane posudzovania zdravotnej spôsobi-
losti na prácu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do kate-
górie 1, 2, 3 alebo 4 (sú to lekári, verejní zdravotníci a ďalší zdravotnícki
pracovníci v tíme pracovnej zdravotnej služby).

V prípade, ak zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 3 alebo 4 (ri-
zikové práce), zamestnávatelia spolupracujú výhradne s tímom pracovnej zdra-
votnej služby pod vedením „pracovného“ lekára.

Verejný zdravotník, ktorý od 1. decembra 2017 vykonáva samostatne činnosť
pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vyko-
návajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2, musí v rámci svojho ohláse-
nia vykonávania tejto činnosti doložiť Úradu verejného zdravotníctva SR doklad
o praxi na pracovisku orgánu verejného zdravotníctva alebo na pracovisku pra-
covnej zdravotnej služby, a to v trvaní najmenej 2 roky. Verejný zdravotník, ktorý
nespĺňa požadovanú dĺžku praxe v trvaní najmenej 2 roky, môže byť súčasťou
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c) poskytuje zamestnávateľovi a zamest-
nancom poradenstvo zamerané na

1. plánovanie a organizáciu práce
a odpočinku zamestnancov vráta-
ne usporiadania pracovísk a pra-
covných miest a spôsob výkonu
práce z hľadiska ochrany zdravia,

2. ochranu zdravia pred nepriaznivým
vplyvom faktorov práce a pracov-
ného prostredia alebo technológií,
ktoré sa používajú alebo plánujú
používať,

3. ochranu pred chorobami z povola-
nia a ochoreniami súvisiacimi s prá-
cou,

d) zúčastňuje sa na

1. zlepšovaní pracovných podmienok
a na vyhodnocovaní nových zaria-
dení a technológií z hľadiska ochra-
ny zdravia,

2. organizovaní vzdelávania vybraných
zamestnancov na poskytovanie pr-
vej pomoci alebo vzdelávaní vybra-
ných zamestnancov na poskytova-
nie prvej pomoci podľa osobitného
predpisu,

e) spolupracuje so zamestnávateľom pri
poskytovaní informácií zamestnancom,
vzdelávania a výchovy v oblasti ochra-
ny a kladného ovplyvňovania zdravia,
hygieny, fyziológie, psychológie práce
a ergonómie,

f) vykonáva lekárske preventívne prehliad-
ky vo vzťahu k práci na účel posudzova-
nia zdravotnej spôsobilosti na prácu,
ak je lekárom poskytujúcim zdravot-
nú starostlivosť v špecializačnom odbo-
re všeobecné lekárstvo, špecializačnom
odbore klinické pracovné lekárstvo
a klinická toxikológia, špecializačnom
odbore pracovné lekárstvo alebo v špe-
cializačnom odbore služby zdravia pri
práci.

§ 30ac

Pracovná zdravotná služba pre
zamestnancov vykonávajúcich prácu

zaradenú do tretej kategórie alebo
štvrtej kategórie

(1) Výkon pracovnej zdravotnej služby
vlastnými zamestnancami pre zamest-
nancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú
do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
zamestnávateľ zabezpečí vlastným tímom
pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a
ods. 3 písm. c) a § 30a ods. 5.

(2) Pracovnú zdravotnú službu dodávateľ-
ským spôsobom pre zamestnancov, ktorí
vykonávajú prácu zaradenú do tretej kate-
górie alebo štvrtej kategórie, vykonáva fy-
zická osoba – podnikateľ alebo právnická
osoba, ktorej úrad verejného zdravotníc-
tva vydal oprávnenie na pracovnú zdravot-
nú službu podľa § 30b.

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



tímu pracovnej zdravotnej služby alebo môže vykonávať činnosť pracovnej zdra-
votnej služby len pre svojho zamestnávateľa.

Zamestnávateľ zabezpečuje pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú
službu vyššie uvedenými zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sú jeho vlastnými
zamestnancami; sú so zamestnávateľom v pracovnoprávnom vzťahu alebo
v obdobnom pracovnom vzťahu. Ak zamestnávateľ nemá na vykonávanie čin-
nosti pracovnej zdravotnej služby vlastných zamestnancov, zabezpečuje pra-
covnú zdravotnú službu dodávateľským spôsobom.

7. Môžu činnosť pracovnej zdravotnej služby – dohľad nad pracovnými
podmienkami, od 1. decembra 2017 vykonávať bezpečnostní technici,
autorizovaní bezpečnostní technici alebo bezpečnostnotechnická služba?

Nie. Novelou zákona č. 355/2007 Z. z. sa zrušila možnosť vykonávať činnosť
pracovnej zdravotnej služby – dohľad nad pracovnými podmienkami, bezpeč-
nostným technikom, autorizovaným bezpečnostným technikom alebo bezpeč-
nostnotechnickou službou pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú
do kategórie 1 alebo 2, a to z dôvodu, že nemajú odbornú erudíciu (zdravotnícke
vzdelanie) na vykonávanie identifikácie a posúdenia zdravotných rizík pri práci
v súvislosti s prevenciou chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou.

Zo štatistického zisťovania je zrejmé, že za ostatné roky viac ako polovica cho-
rôb z povolania v Slovenskej republike bola uznaná u zamestnancov, ktorí vyko-
návali prácu zaradenú do kategórie 2; v roku 2015 to bolo 53,4 % z celkového
počtu hlásených chorôb z povolania v Slovenskej republike a v roku 2016 to
bolo 64,6 % z celkového počtu hlásených chorôb z povolania v Slovenskej re-
publike. Táto skutočnosť objektívne dokazuje nevyhnutnosť vykonávať zdravot-
ný dohľad na pracovisku výlučne odborníkmi so zdravotníckym vzdelaním.

8. Zostáva v platnosti posudok o riziku a ďalšia dokumentácia súvisiaca s ochranou
zdravia pri práci, ktorú pre zamestnávateľa vypracoval bezpečnostný technik,
autorizovaný bezpečnostný technik alebo bezpečnostnotechnická služba, ktorí
vykonávali od 1. augusta 2014 do 30. novembra 2017 dohľad nad pracovnými
podmienkami?

Áno. Novela zákona č. 355/2007 Z. z. v prechodnom ustanovení (§ 63j ods. 1
zákona č. 289/2017 Z. z.) upravuje, že posudok o riziku a ďalšia dokumentácia
súvisiaca s ochranou zdravia pri práci, ktorú pre zamestnávateľa vypracoval bez-
pečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik alebo bezpečnostno-
technická služba, ktorí vykonávali od 1. augusta 2014 do 30. novembra 2017
dohľad nad pracovnými podmienkami, zostáva v platnosti do času zmeny pra-
covných podmienok na pracovisku, ktorá má vplyv na mieru zdravotného rizika
pri práci alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika alebo uplynutia ur-
čeného časového intervalu na ďalšie posúdenie zdravotného rizika (18 mesia-
cov – kategória 2).

To znamená, že ak dôjde k zmene zdravotného rizika v pracovnom prostredí ale-
bo uplynie určený časový interval na ďalšie posúdenie zdravotného rizika, za-
mestnávateľ je povinný zabezpečiť nové posúdenie zdravotného rizika na praco-
visku výlučne zdravotníckymi odborníkmi, ktorí vykonávajú pracovnú zdravotnú
službu samostatne alebo v tíme.

9. Kde sú uverejnené zoznamy zdravotníckych tímov pracovnej zdravotnej
služby a zdravotníckych odborníkov, ktorí vykonávajú dohľad nad
pracovnými podmienkami samostatne?

Úrad verejného zdravotníctva SR uverejňuje zoznam tímov pracovnej zdra-
votnej služby na svojom webovom sídle – www.uvzsr.sk/Informácie/Pracovná
zdravotná služba:

� zoznam fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré majú
oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby dodáva-
teľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do
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1/2018

§ 30ad
Náplň činnosti pracovnej zdravotnej

služby pre zamestnancov
vykonávajúcich prácu zaradenú do

tretej kategórie alebo štvrtej kategórie
Pracovná zdravotná služba pre zamestnan-
cov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do tre-
tej kategórie alebo štvrtej kategórie, najmä
a) posudzuje zdravotné riziko z expozície

faktorom práce a pracovného prostre-
dia a na základe tohto posúdenia vy-
pracuje pre zamestnávateľa posudok
o riziku s kategorizáciou prác z hľadis-
ka zdravotného rizika; ak posudzuje
zdravotné riziko podľa § 30 ods. 1
písm. c) a nezistí zmenu pracovných
podmienok, ktorá by mohla mať vplyv
na mieru zdravotného rizika alebo ka-
tegóriu práce z hľadiska zdravotného
rizika, vypracuje pre zamestnávateľa
písomný záznam o posúdení rizika,

b) vypracováva návrh na zmenu alebo vy-
radenie prác z tretej kategórie alebo
štvrtej kategórie,

c) navrhuje zamestnávateľovi opatrenia
na zníženie zdravotného rizika alebo
odstránenie zdravotného rizika,

d) vykonáva lekárske preventívne prehliad-
ky vo vzťahu k práci na účel posudzova-
nia zdravotnej spôsobilosti na prácu,

e) poskytuje zamestnávateľovi a zamest-
nancom poradenstvo zamerané na
1. plánovanie a organizáciu práce

a odpočinku zamestnancov vráta-
ne usporiadania pracovísk a pra-
covných miest a spôsobu výkonu
práce z hľadiska ochrany zdravia,

2. ochranu zdravia pred nepriaznivým
vplyvom faktorov práce a pracov-
ného prostredia alebo technológií,
ktoré sa používajú alebo plánujú
používať,

3. ochranu pred chorobami z povola-
nia a ochoreniami súvisiacimi s prá-
cou,

f) zúčastňuje sa na
1. zlepšovaní pracovných podmie-

nok a na vyhodnocovaní nových
zariadení a technológií z hľadiska
ochrany zdravia,

2. činnostiach spojených so zaraďo-
vaním zamestnancov na pracovnú
rehabilitáciu,

3. rozboroch pracovnej neschopnos-
ti, chorôb z povolania a ochorení
súvisiacich s prácou,

4. organizovaní prvej pomoci pri
ohrození života alebo zdravia za-
mestnancov,

5. organizovaní vzdelávania vybra-
ných zamestnancov na poskytova-
nie prvej pomoci alebo vzdelávaní
vybraných zamestnancov na po-
skytovanie prvej pomoci podľa
osobitného predpisu,



kategórie 1, 2, 3 alebo 4 (http://www .uvzsr.sk/docs/info/ppl/Vydane_
opravnenia_PZS.pdf).

V tomto zozname je uverejnené aj meno „pracovného“ lekára, ktorý je vedúcim
tímu pracovnej zdravotnej služby.

Úrad verejného zdravotníctva SR uverejňuje na svojom webovom sídle –
www.uvzsr.sk/Informácie/Pracovnázdravotnáslužba – aj zoznam lekárov s ur-
čenou špecializáciou a verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú samostatne do-
dávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby:

� zoznam fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykoná-
vajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej
služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1
alebo 2 – aktualizovaný od 1. 12. 2017 (http://www.uvzsr.sk/docs/info/
ppl/PZS_samostatne_od_ 01122017.pdf).

10. Aké povinnosti súvisiace s ochranou zdravia pri práci musí zamestnávateľ
plniť v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou?

Novela zákona č. 355/2007 Z. z. vymedzuje konkrétne povinnosti súvisiace
s ochranou zdravia pri práci, ktoré musí zamestnávateľ zabezpečiť v spolupráci
s pracovnou zdravotnou službou; sú to tieto povinnosti:

� Zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pra-
covného prostredia a písomne vypracovať posudok o riziku s kategorizá-
ciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravot-
nou službou; posúdenie sa vykoná aj pri zmene pracovných podmienok,
ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce
z hľadiska zdravotného rizika; opakované posúdenie zdravotného rizika
z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na kto-
rom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 2, sa vykoná vo
frekvencii najmenej raz za 18 mesiacov a ak vykonávajú prácu zaradenú do
kategórie 3 alebo 4, vykoná sa vo frekvencii najmenej raz za rok. Na praco-
visku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 1,
sa opakované posúdenie zdravotného rizika nevykonáva. Ak sa pri opako-
vanom posúdení zdravotného rizika nezistí zmena pracovných podmienok,
ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu prá-
ce z hľadiska zdravotných rizík, pracovná zdravotná služba vypracuje pre
zamestnávateľa písomný záznam o posúdení rizika. Zamestnávateľ je po-
vinný poskytnúť kópiu posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska
zdravotného rizika zástupcom zamestnancov.

� Predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva v spolupráci s pra-
covnou zdravotnou službou návrhy na zaradenie prác do kategórie 3 alebo
4, ako aj návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z kategórie 3 alebo 4. Za-
mestnanci, ktorí vykonávajú rizikové práce, sú vystavení nadmernému pôso-
beniu zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia, je u nich
zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy
alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou. Rizikové práce určuje
rozhodnutím orgán verejného zdravotníctva, t. j. príslušný regionálny úrad
verejného zdravotníctva, na návrh zamestnávateľa. Zamestnanci, ktorí vyko-
návajú rizikové práce, tvoria približne 5 % pracujúcej populácie v Slovenskej
republike. Vo všetkých odvetviach hospodárstva v SR k 31. 12. 2016 vyko-
návalo rizikové práce 99 507 zamestnancov z celkového počtu cca 2,3 mi-
lióna ekonomicky činných osôb v SR.

� Zabezpečiť pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do kategó-
rie 3 alebo 4, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu lekárom pra-
covnej zdravotnej služby s určenou špecializáciou a v zákonom určenej
frekvencii. Z hľadiska zdravotného rizika predstavuje práca zaradená do ka-
tegórie 3 pre zamestnanca vysokú mieru zdravotného rizika a práca zarade-
ná do kategórie 4 veľmi vysokú mieru zdravotného rizika. Lekárske preven-
tívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú a zdravotná spôsobilosť
na prácu sa posudzuje vo frekvencii jedenkrát za 2 roky pri práci zaradenej
do kategórie 3 a jedenkrát za rok pri práci zaradenej do kategórie 4.
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6. zabezpečovaní rekondičného po-
bytu,

g) spolupracuje so zamestnávateľom pri
poskytovaní informácií zamestnancom,
vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany
a kladného ovplyvňovania zdravia,
hygieny, fyziológie, psychológie práce
a ergonómie.

§ 30b

Vydanie a odobratie oprávnenia na
pracovnú zdravotnú službu a vedenie

evidencie osôb, ktoré samostatne
vykonávajú niektoré činnosti
pracovnej zdravotnej služby

(1) Žiadosť o vydanie oprávnenia na pra-
covnú zdravotnú službu sa podáva písom-
ne úradu verejného zdravotníctva.
(2) Žiadosť o vydanie oprávnenia na pra-
covnú zdravotnú službu obsahuje
a) obchodné meno, miesto podnikania

a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú
osobu – podnikateľa, alebo

b) obchodné meno, právnu formu, sídlo
a identifikačné číslo, ak ide o právnic-
kú osobu,

c) doklad o oprávnení na podnikanie,
d) doklady, že žiadateľ o oprávnenie na

pracovnú zdravotnú službu má
1. minimálny tím pracovnej zdravot-

nej služby podľa § 30a ods. 5,
s ktorými má uzatvorený pracov-
noprávny vzťah alebo obdobný
pracovný vzťah,

2. povolenie na prevádzkovanie am-
bulancie alebo zmluvu na prená-
jom ambulancie [§ 30ad písm. d)],

3. vypracovaný pracovný postup na
vykonávanie jednotlivých odbor-
ných činností.

(3) Ak žiadosť o vydanie oprávnenia na pra-
covnú zdravotnú službu podáva fyzická oso-
ba alebo založená právnická osoba, ktorá
ešte nie je zapísaná do obchodného regis-
tra (ďalej len „založená právnická osoba“),
žiadosť obsahuje
a) meno, priezvisko, titul a adresu trvalé-

ho pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b) obchodné meno, právnu formu a síd-

lo, ak ide o založenú právnickú osobu,
c) vyhlásenie, že fyzická osoba alebo za-

ložená právnická osoba má zabezpe-
čené
1. minimálny tím zdravotníckych pra-

covníkov podľa § 30a ods. 5,
2. ambulanciu na výkon lekárskych

preventívnych prehliadok vo vzťahu
k práci podľa § 30ad písm. d),

d) pracovný postup na vykonávanie jed-
notlivých odborných činností.

(4) Súčasťou žiadosti podľa odsekov 2 a 3
je aj
a) vyhlásenie o tom, že žiadateľ o opráv-

nenie na pracovnú zdravotnú službu

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



� Vypracovať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou a predložiť každo-
ročne do 15. januára príslušnému orgánu verejného zdravotníctva informáciu
o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na jeho
zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykoná-
vajú rizikovú prácu, vrátane informácie o počte zamestnancov, ktorí vykonáva-
jú rizikovú prácu, a o posúdení zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu
k práci, a to k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku.

11. Aká je náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov
vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2?

Novela zákona č. 355/2007 Z. z. obsahuje náplň činnosti pracovnej zdravotnej
služby osobitne pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú kategórie 1
alebo 2 a osobitne pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kate-
górie 3 alebo 4, pričom je náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby diferenco-
vaná podľa miery zdravotného rizika pri práci.

Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú
do kategórie 1 alebo 2, vykonáva najmä tieto činnosti:
� posudzuje zdravotné riziko z expozície faktorom práce a pracovného pro-

stredia a vypracuje pre zamestnávateľa posudok o riziku s kategorizáciou
prác z hľadiska zdravotného rizika,

� ak opakovane posudzuje zdravotné riziko zamestnancov a nezistí zmenu
pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného ri-
zika alebo kategórie práce z hľadiska zdravotného rizika, vypracuje pre za-
mestnávateľa písomný záznam o posúdení rizika,

� navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie zdravot-
ného rizika a upozorňuje ho na prácu so zvýšenou mierou zdravotného rizika,

� poskytuje poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom zamerané na
plánovanie a organizáciu práce a odpočinku zamestnancov vrátane uspo-
riadania pracovísk a pracovných miest a spôsob výkonu práce z hľadiska
ochrany zdravia, na ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov
práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo
plánujú používať a na ochranu pred chorobami z povolania a ochoreniami
súvisiacimi s prácou,

� zúčastňuje sa na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní
nových zariadení a technológií z hľadiska ochrany zdravia,

� zúčastňuje sa na organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na
poskytovanie prvej pomoci alebo na vzdelávaní vybraných zamestnancov
na poskytovanie prvej pomoci,

� spolupracuje so zamestnávateľom pri poskytovaní informácií zamestnan-
com, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania
zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómie,

� vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci s cieľom posu-
dzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu, ak je lekárom poskytujúcim
zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, klinic-
ké pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, služby zdravia pri práci alebo
všeobecné lekárstvo.

12. Aká je náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov
vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 3 alebo 4 (rizikové práce)?

Tím pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu za-
radenú do kategórie 3 alebo 4, vykonáva najmä tieto činnosti:
� posudzuje zdravotné riziko z expozície faktorom práce a pracovného pro-

stredia a vypracuje pre zamestnávateľa posudok o riziku s kategorizáciou
prác z hľadiska zdravotného rizika,

� ak opakovane posudzuje zdravotné riziko zamestnancov a nezistí zmenu
pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného ri-
zika alebo kategórie práce z hľadiska zdravotného rizika, vypracuje pre za-
mestnávateľa písomný záznam o posúdení rizika,

� vypracováva návrh na zmenu alebo vyradenie prác z kategórie 3 alebo 4,
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bude pri vykonávaní odborných čin-
ností vo vzťahu k zamestnávateľovi
nezávislý,

b) doklad o zaplatení správneho poplatku.
(5) Úrad verejného zdravotníctva vydá
oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu
fyzickej osobe – podnikateľovi alebo práv-
nickej osobe, ak spĺňa podmienky podľa
odsekov 2 a 4, a fyzickej osobe alebo za-
loženej právnickej osobe, ak spĺňa pod-
mienky podľa odsekov 3 a 4. V oprávnení
na pracovnú zdravotnú službu uvedie
a) evidenčné číslo oprávnenia na pracov-

nú zdravotnú službu,
b) meno, priezvisko, titul a adresu trvalé-

ho pobytu fyzickej osoby, ak ide o fy-
zickú osobu – podnikateľa, aj miesto
podnikania a identifikačné číslo, alebo

c) obchodné meno, právnu formu, sídlo
a identifikačné číslo právnickej osoby,
ak ide o založenú právnickú osobu, ob-
chodné meno, právnu formu a sídlo.

(6) Fyzická osoba alebo založená právnic-
ká osoba, ktorej bolo vydané oprávnenie
na pracovnú zdravotnú službu podľa od-
seku 5, môže začať vykonávať činnosť
pracovnej zdravotnej služby, ak má živ-
nostenské oprávnenie podľa osobitného
predpisu a úradu verejného zdravotníctva
písomne predloží do 30 dní od získania
živnostenského oprávnenia doklady po-
dľa odseku 2 písm. a) až c) a písm. d) prvé-
ho bodu a druhého bodu.
(7) Úrad verejného zdravotníctva vydáva
oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu
na dobu neurčitú.
(8) Úrad verejného zdravotníctva oprávne-
nie na pracovnú zdravotnú službu odobe-
rie, ak fyzická osoba – podnikateľ alebo
právnická osoba (ďalej len „držiteľ opráv-
nenia na pracovnú zdravotnú službu“) opa-
kovane neplní povinnosti podľa § 30d.
(9) Úrad verejného zdravotníctva oprávne-
nie na pracovnú zdravotnú službu ďalej
odoberie, ak fyzická osoba alebo držiteľ
oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu
požiada o odobratie oprávnenia na pra-
covnú zdravotnú službu.
(10) Platnosť oprávnenia na pracovnú
zdravotnú službu zaniká
a) výmazom právnickej osoby z obchod-

ného registra,
b) zánikom živnostenského oprávnenia,
c) nadobudnutím právoplatnosti rozhod-

nutia o odobratí oprávnenia na pra-
covnú zdravotnú službu podľa odse-
kov 8 a 9,

d) smrťou fyzickej osoby alebo fyzickej
osoby – podnikateľa oprávnenej na
výkon pracovnej zdravotnej služby ale-
bo jej vyhlásením za mŕtvu.

(11) Oprávnenie na pracovnú zdravotnú
službu neprechádza na právneho nástup-
cu a je neprevoditeľné.



� navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie zdra-
votného rizika,

� vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci s cieľom posu-
dzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu,

� poskytuje poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom zamerané na
plánovanie a organizáciu práce a odpočinku zamestnancov vrátane uspo-
riadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska
ochrany zdravia, na ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov
práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo
plánujú používať a na ochranu pred chorobami z povolania a ochoreniami
súvisiacimi s prácou,

� zúčastňuje sa na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní
nových zariadení a technológií z hľadiska ochrany zdravia, na činnostiach
spojených so zaraďovaním zamestnancov na pracovnú rehabilitáciu, na
rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení súvisia-
cich s prácou, na organizovaní systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie
života alebo zdravia zamestnancov, na organizovaní vzdelávania vybra-
ných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdelávania vy-
braných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci, na zabezpečovaní
rekondičného pobytu,

� spolupracuje so zamestnávateľom pri poskytovaní informácií zamestnan-
com, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania
zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómie.

13. Aké sú povinnosti poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby – lekárov
alebo verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú dohľad nad pracovnými
podmienkami samostatne?

Vo väzbe na diferencovanú náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa ka-
tegórií prác a s tým súvisiacim zdravotným rizikom pri práci boli novelou zákona
č. 355/2007 Z. z. diferencovane rozdelené aj povinnosti poskytovateľov pra-
covnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú činnosť dodávateľským spôsobom.

Lekár s určenou špecializáciou alebo verejný zdravotník, ktorý samostatne vyko-
náva dohľad nad pracovnými podmienkami dodávateľským spôsobom pre za-
mestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2, má nasle-
dujúce povinnosti:

� vykonávať odborné činnosti podľa osobitných predpisov a v súlade so zis-
tenými a preukázateľnými informáciami o vykonávanej práci a o pracovis-
ku s dôrazom na ochranu zdravia zamestnancov,

� vykonávať činnosti pracovnej zdravotnej služby nestranne,

� viesť dokumentáciu o vykonávaní odborných činností a dokumentáciu sú-
visiacu s povinnosťami zamestnávateľa,

� umožniť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia po-
vinností pracovnej zdravotnej služby.

14. Aké sú povinnosti poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby – tímov
pracovnej zdravotnej služby?

Tím pracovnej zdravotnej služby, ktorý vykonáva činnosť dodávateľským spôso-
bom pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 3 alebo 4,
má nasledujúce povinnosti:

� zabezpečiť zdravotníckych pracovníkov v tíme pracovnej zdravotnej
služby, s ktorými má uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný
vzťah alebo iný zmluvný vzťah,

� mať povolenie na prevádzkovanie ambulancie alebo zmluvu na prenájom
ambulancie s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie
na prevádzkovanie ambulancie na výkon lekárskych preventívnych prehlia-
dok vo vzťahu k práci,
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(12) Fyzická osoba – podnikateľ alebo práv-
nická osoba, ktorej úrad verejného zdra-
votníctva odobral oprávnenie na pracovnú
zdravotnú službu, môže opätovne požiadať
o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravot-
nú službu najskôr po uplynutí jedného roka
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti roz-
hodnutia o odobratí oprávnenia na pracov-
nú zdravotnú službu; to sa nevzťahuje na
oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu
odobraté

a) za neplnenie povinností uvedených
v § 30d ods. 1 písm. a) a b),

b) na základe žiadosti podľa odseku 9.

(13) Fyzická osoba – podnikateľ alebo práv-
nická osoba podľa § 30aa ods. 2 písm. a) až
d), ktorá samostatne vykonáva činnosť pra-
covnej zdravotnej služby, je povinná úradu
verejného zdravotníctva písomne ohlásiť za-
čatie vykonávania svojej činnosti v lehote do
30 dní od začatia činnosti; v ohlásení uvedie
údaje podľa § 5 ods. 4 písm. s) a dátum za-
čatia vykonávania činností pracovnej zdra-
votnej služby (§ 30ab). Osoba podľa

a) § 30aa ods. 2 písm. a) je povinná
k ohláseniu priložiť kópiu licencie na
výkon samostatnej zdravotníckej pra-
xe alebo kópiu licencie na výkon zdra-
votníckeho povolania,

b) § 30aa ods. 2 písm. b) je povinná
k ohláseniu priložiť kópiu licencie na
výkon činnosti odborného zástupcu,

c) § 30aa ods. 2 písm. c) a d) je povinná
k ohláseniu priložiť kópiu živnostenské-
ho oprávnenia a doklad o praxi na pra-
covisku orgánu verejného zdravotníc-
tva alebo pracovnej zdravotnej služby
v trvaní najmenej dvoch rokov.

(14) Úrad verejného zdravotníctva v eviden-
cii osôb, ktoré samostatne vykonávajú nie-
ktoré činnosti pracovnej zdravotnej služby,
vykoná výmaz z dôvodu opakovaného nepl-
nenia povinností podľa § 30c; návrh na vý-
maz dáva regionálny úrad verejného zdra-
votníctva.

(15) Úrad verejného zdravotníctva v eviden-
cii osôb, ktoré samostatne vykonávajú nie-
ktoré činnosti pracovnej zdravotnej služby,
vykoná výmaz aj

a) na žiadosť osoby samostatne vykonáva-
júcej niektoré činnosti pracovnej zdra-
votnej služby,

b) po výmaze právnickej osoby z obchod-
ného registra,

c) po zániku živnostenského oprávnenia,

d) po odobratí alebo zániku licencie na
výkon samostatnej zdravotníckej pra-
xe, licencie na výkon zdravotníckeho
povolania alebo licencie na výkon čin-
nosti odborného zástupcu,

e) po smrti fyzickej osoby alebo fyzickej
osoby – podnikateľa, ktorá samostatne
vykonáva niektoré činnosti pracovnej

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



� vykonávať odborné činnosti podľa osobitných predpisov a v súlade so zis-
tenými a preukázateľnými informáciami o vykonávanej práci a o pracovis-
ku s dôrazom na ochranu zdravia zamestnancov,

� vykonávať činnosť pracovnej zdravotnej služby nestranne,

� viesť dokumentáciu o vykonávaní odborných činností a dokumentáciu sú-
visiacu s povinnosťami zamestnávateľa,

� umožniť Úradu verejného zdravotníctva SR kontrolu plnenia podmienok vý-
konu pracovnej zdravotnej služby, na základe ktorých bolo vydané opráv-
nenie na výkon pracovnej zdravotnej služby, a povinností pracovnej zdra-
votnej služby,

� umožniť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia po-
vinností pracovnej zdravotnej služby.

15. Kto kontroluje činnosť pracovnej zdravotnej služby?

Kontrolu tímov pracovnej zdravotnej služby, ktoré vykonávajú činnosť dodáva-
teľským spôsobom, a to plnenie podmienok výkonu pracovnej zdravotnej
služby, na základe ktorých bolo Úradom verejného zdravotníctva SR vydané
oprávnenie na výkon ich činnosti a plnenie ich povinností vyplývajúcich zo záko-
na č. 355/2007 Z. z., vykonáva Úrad verejného zdravotníctva SR.

Okrem toho kontrolu činnosti tímov pracovnej zdravotnej služby, ale aj lekárov
a verejných zdravotníkov vykonávajúcich činnosť pracovnej zdravotnej služby
samostatne dodávateľským spôsobom vykonávajú regionálne úrady verejného
zdravotníctva v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách.

16. Môže tím pracovnej zdravotnej služby alebo lekár a verejný zdravotník,
ktorí vykonávajú dohľad nad pracovnými podmienkami samostatne, za
neplnenie svojich povinností dostať pokutu?

Áno. Ak si tím pracovnej zdravotnej služby alebo lekár a verejný zdravotník vyko-
návajúci činnosť pracovnej zdravotnej služby samostatne dodávateľským spôso-
bom neplnia svoje povinnosti vymedzené zákonom č. 355/2007 Z. z., dopúšťajú
sa správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia
pri práci a orgán verejného zdravotníctva im môže udeliť pokutu vo výške 150 €

až 20 tis. €.

17. Kontrolujú orgány verejného zdravotníctva zabezpečenie pracovnej
zdravotnej služby zo strany zamestnávateľov?

V súvislosti so zmenami v zákone č. 355/2007 Z. z. sú prioritou kontroly orgá-
nov verejného zdravotníctva pri výkone štátneho zdravotného dozoru na praco-
visku posudky o riziku a ďalšia dokumentácia zabezpečená zamestnávateľom
v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou (napr. záznam o posúdení rizika,
návrh na zaradenie prác do kategórie 3 alebo 4).

18. Čo hrozí zamestnávateľovi, ak si neplní určené povinnosti v oblasti
ochrany zdravia pri práci v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou?

Ak si zamestnávateľ neplní povinnosti v oblasti ochrany zdravia pri práci určené
zákonom č. 355/2007 Z. z. v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou, do-
púšťa sa správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany
zdravia pri práci a orgán verejného zdravotníctva mu môže udeliť pokutu vo výš-
ke 150 € až 20 tis. €.

Na zamestnávateľa sa vzťahuje objektívna zodpovednosť za nedostatky súvisia-
ce s ochranou zdravia zamestnancov pri práci. Výnosy z pokút uložených orgán-
mi verejného zdravotníctva sú príjmom štátneho rozpočtu.

Orgán verejného zdravotníctva pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť,
spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania; pri opakovanom poruše-
ní povinností vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. je možné pokutu zvýšiť
až na dvojnásobok.

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
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zdravotnej služby, alebo jej vyhlásením
za mŕtvu.

(16) Osoba samostatne vykonávajúca nie-
ktoré činnosti pracovnej zdravotnej služby,
ktorú úrad verejného zdravotníctva vymazal
podľa odseku 14 alebo odseku 15 písm. d),
môže opätovne ohlásiť začatie svojej čin-
nosti najskôr po uplynutí jedného roka odo
dňa výmazu z evidencie.

§ 30c

Povinnosti poskytovateľa pracovnej
zdravotnej služby, ktorý vykonáva
činnosť dodávateľským spôsobom
pre zamestnancov vykonávajúcich
prácu zaradenú do prvej kategórie

alebo druhej kategórie
Poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby,
ktorý samostatne vykonáva činnosť pracov-
nej zdravotnej služby (§ 30ab) dodávateľ-
ským spôsobom pre zamestnancov vykoná-
vajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie
alebo druhej kategórie, je povinný
a) vykonávať odborné činnosti podľa

§ 30ab podľa osobitných predpisov,
b) vykonávať odborné činnosti v súlade

so zistenými a preukázateľnými infor-
máciami o vykonávanej práci a o pra-
covisku s dôrazom na ochranu zdravia
zamestnancov,

c) vykonávať činnosti pracovnej zdravot-
nej služby nestranne,

d) viesť dokumentáciu o vykonávaní od-
borných činností podľa § 30ab a doku-
mentáciu súvisiacu s povinnosťami za-
mestnávateľa podľa § 30 ods. 1
písm. a) až c) prvého bodu, písm. d) a n),

e) oznámiť bezodkladne úradu verejného
zdravotníctva písomne zmenu obchod-
ného mena alebo miesta podnikania,
ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
alebo zmenu obchodného mena, sídla
alebo právnej formy, ak ide o právnickú
osobu,

f) umožniť príslušnému orgánu verejné-
ho zdravotníctva kontrolu plnenia po-
vinností pracovnej zdravotnej služby.

§ 30d

Povinnosti držiteľa oprávnenia na
pracovnú zdravotnú službu

(1) Držiteľ oprávnenia na pracovnú zdra-
votnú službu je povinný po celý čas vykoná-
vania činnosti pracovnej zdravotnej služby
a) zabezpečiť zdravotníckych pracovníkov

v minimálnom tíme pracovnej zdravot-
nej služby podľa § 30a ods. 5, s ktorými
má uzatvorený pracovnoprávny vzťah
alebo obdobný pracovný vzťah,

b) zabezpečiť podľa podmienok na pra-
covisku a zdravotného rizika pri práci
ďalších zdravotníckych pracovníkov
v tíme pracovnej zdravotnej služby po-
dľa § 30a ods. 7, s ktorými má uzatvo-
rený pracovnoprávny vzťah, obdobný



Redakčná oprava:
� PAM č. 10/2017 – v článku Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdové-

ho účtovníctva pri uzatváraní roku2017 a prechode na rok 2018 na strane
8 a 9 bol uvedený chybný príklad č. 9.
Správne znenie príkladu:

Príklad č. 9:

Zamestnancovi, ktorý sa narodil po 1. 1. 1985 trvá povinné dôchodkové pois-
tenie od vzniku pracovného pomeru. V období od 1. 1. do 31. 12. 2017 dosia-
hol vymeriavací základ 12 342,20 €. V období od 4. 9. do 22. 9. 2017 ošetro-
val člena rodiny, t. j. 19 dní. Od 11. dňa ošetrovania bolo povinné dôchodkové
poistenie prerušené. Obdobie prerušenia sa v evidenčnom liste neuvádza,
preto sa rok 2017 rozpíše do dvoch riadkov (Ak by išlo o zamestnanca narode-
ného pred 1. 1. 1985, do počtu kalendárnych dní vylúčených dôb by sa uvie-
dol počet všetkých dní ošetrovania člena rodiny t. j. 19). V období od 16. 10.
do 31. 10. 2017 bol práceneschopný a za toto obdobie nebol povinný platiť
poistné. Za prvých 10 kalendárnych dní mu zamestnávateľ poskytol náhradu
mzdy (do vymeriavacieho základu sa nezapočítava). Nárok na nemocenské
dávky mu vznikol od 26. 10. 2017. Do počtu kalendárnych dní vylúčených dôb
sa uvedie 6 dní, počas ktorých poberal nemocenské dávky.

Nárok na nemocenské dávky mu vznikol od 26. 10. 2017. Do počtu kalen-
dárnych dní vylúčených dôb sa uvedie 6 dní, počas ktorých poberal nemo-
censké dávky.

Kalendárny rok Znak
poistenia od do VZ VZ počas

výluč. dôb
Kal. dni

výluč dôb

2017 A 01 01 13 09 8 228,50
2017 A 23 09 31 12 4 113,70 6

� PAM 11/2017 – v článku Minimálna mzda na rok 2018 na strane 14 a 15
boli uverejnené nesprávne hodnoty v tabuľkách v stĺpci Minimálna hodino-
vá mzda.
Správne hodnoty sú nasledovné:

Minimálne mzdové nároky od 1. 1. 2018 38,75-hodinový týždenný pracovný čas

Stupeň náročnosti Koeficient min. mzdy Minimálna hodinová mzda

1 1,0 2,8480 €

2 1,2 3,4176 €

3 1,4 3,9872 €

4 1,6 4,5568 €

5 1,8 5,1264 €

6 2,0 5,6960 €

Minimálne mzdové nároky od 1. 1. 2018 37,5-hodinový týždenný pracovný čas

Stupeň náročnosti Koeficient min. mzdy Minimálna hodinová mzda

1 1,0 2,9429 €

2 1,2 3,5315 €

3 1,4 4,1201 €

4 1,6 4,7087 €

5 1,8 5,2973 €

6 2,0 5,8859 €

Za vzniknuté chyby sa ospravedlňujeme.
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pracovný vzťah alebo iný zmluvný
vzťah,

c) mať povolenie na prevádzkovanie am-
bulancie alebo zmluvu na prenájom
ambulancie s poskytovateľom zdra-
votnej starostlivosti, ktorý má povole-
nie na prevádzkovanie ambulancie,

d) vykonávať odborné činnosti podľa
§ 30ab a § 30ad podľa osobitných
predpisov,

e) vykonávať odborné činnosti v súlade
so zistenými a preukázateľnými infor-
máciami o vykonávanej práci a o pra-
covisku s dôrazom na ochranu zdravia
zamestnancov,

f) vykonávať činnosť pracovnej zdravot-
nej služby nestranne,

g) viesť dokumentáciu o vykonávaní odbor-
ných činností podľa § 30ab a § 30ad
a dokumentáciu súvisiacu s povin-
nosťami zamestnávateľa podľa § 30
ods. 1 písm. a) až d), f), l) až n),

h) oznámiť bezodkladne úradu verejného
zdravotníctva písomne zmenu obchod-
ného mena alebo miesta podnikania,
ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
obchodného mena, sídla alebo právnej
formy, ak ide o právnickú osobu alebo
osoby vedúceho tímu pracovnej zdra-
votnej služby,

i) umožniť úradu verejného zdravotníc-
tva kontrolu plnenia

1. podmienok výkonu pracovnej
zdravotnej služby, na základe kto-
rých bolo vydané oprávnenie na
pracovnú zdravotnú službu podľa
§ 30b ods. 2,

2. povinností pracovnej zdravotnej
služby podľa písmen a) až h),

j) umožniť príslušnému orgánu verejné-
ho zdravotníctva kontrolu plnenia po-
vinností pracovnej zdravotnej služby
podľa písmen d) až g).

(2) Držiteľ oprávnenia na pracovnú zdra-
votnú službu u zamestnávateľa, s ktorým
má zmluvu na výkon činnosti pracovnej
zdravotnej služby (§ 30ab a 30ad), môže
dodávateľským spôsobom zmluvne pove-
riť so súhlasom zamestnávateľa

a) iného držiteľa oprávnenia na pracovnú
zdravotnú službu vykonávaním určitých
špecifických činností u tohto zamestná-
vateľa vrátane výkonu lekárskych pre-
ventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
ktoré vykonávajú lekári podľa § 30e
ods. 3, 4 a 6,

b) poskytovateľa zdravotnej starostlivos-
ti výkonom lekárskych preventívnych
prehliadok vo vzťahu k práci, ktoré vy-
konávajú lekári podľa § 30e ods. 3, 4
a 6.



Termín zákonnej

povinnosti

Charakteristika

zákonnej povinnosti

Povinná osoba a zákon

v platnom znení

pred vznikom poistenia

Prihlási� odvodovo zvýhodneného zamestnanca pod¾a § 4 ods. 1 písm. d) zákona do registra poistencov a sporite¾ov na úèely úrazového a garanèného

poistenia v poboèke Sociálnej pois�ovne.

Zamestnávate¾ je povinný túto zmenu oznamova� výluène elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 6 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom

poistení

najneskôr v lehote

splatnosti poistného

Prihlási� zamestnanca do registra poistencov a sporite¾ov na dôchodkové poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom jeho mesaèný príjem presiahol 200 €,

ak ide o fyzické osoby pracujúce na základe nimi urèenej zvýhodnenej dohody o brigádnickej práci študentov.

Zamestnávate¾ je povinný túto zmenu oznamova� výluène elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 2 a bod 3 zákona è. 461/2003 Z. z.

o sociálnom poistení

Prihlási� odvodovo zvýhodneného zamestnanca pod¾a § 4 ods. 1 písm. d) zákona do registra poistencov a sporite¾ov na nemocenské poistenie,

dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti za kalendárny mesiac, v ktorom jeho mesaèný príjem presiahol urèenú sumu.

Zamestnávate¾ je povinný túto zmenu oznamova� výluène elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 7 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom

poistení

do 8 dní

Odhlási� zamestnanca pod¾a § 4 ods. 1 zákona z poistenia na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, resp.

zamestnanca pod¾a § 4 ods. 2 zákona z poistenia na dôchodkové poistenie v poboèke Sociálnej pois�ovne.

Zamestnávate¾ je povinný túto zmenu oznamova� výluène elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom

poistení

Odhlási� zamestnanca pracujúceho na základe ním urèenej zvýhodnenej dohody o brigádnickej práci študentov z poistenia na úrazové poistenie a garanèné

poistenie v poboèke Sociálnej pois�ovne.

Zamestnávate¾ je povinný túto zmenu oznamova� výluène elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom

poistení

Odhlási� odvodovo zvýhodneného zamestnanca pod¾a § 4 ods. 1 písm. d) zákona z poistenia na úrazové a garanèné poistenie v poboèke Sociálnej

pois�ovne.

Zamestnávate¾ je povinný túto zmenu oznamova� výluène elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 6 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom

poistení

najneskôr v lehote

splatnosti poistného

Odhlási� zamestnanca z registra poistencov a sporite¾ov na dôchodkové poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom jeho mesaèný príjem nepresiahol 200 €,

ak ide o fyzické osoby pracujúce na základe nimi urèenej zvýhodnenej dohody o brigádnickej práci študentov.

Zamestnávate¾ je povinný túto zmenu oznamova� výluène elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 2 a bod 3 zákona è. 461/2003 Z. z.

o sociálnom poistení

do 8 dní Oznámi� poboèke Sociálnej pois�ovne platobnú neschopnos� zamestnávate¾a.

Zamestnávate¾, predbe�ný správca konkurznej podstaty, resp.

správca konkurznej podstaty

§ 234 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

do 10 pracovných dní
Oznámi� poboèke Sociálnej pois�ovne všetky informácie súvisiace s poskytnutím dávky garanèného poistenia.

Súèasne predlo�i� aj potvrdenie o nárokoch zamestnanca z pracovného pomeru.

Zamestnávate¾, predbe�ný správca konkurznej podstaty, resp.

správca konkurznej podstaty

§ 234 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

do 12. 2. 2018

(namiesto soboty

10. 2. 2018)

Vystavi� a doruèi� zamestnancovi potvrdenie o zdanite¾ných príjmoch FO zo závislej èinnosti, ktorý �iada o vykonanie roèného zúètovania za rok 2017

iného zamestnávate¾a, ak zamestnanec po�iada o vystavenie dokladu najneskôrdo 5. februára 2018.

Zamestnávate¾

§ 39 ods. 5 písm. b) zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

do výplatného termínu

Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávate¾om z príjmov za január 2018 s uvedením variabilného

a špecifického symbolu platite¾a preddavku na verejné zdravotné poistenie v zmysle § 15 ods. 5 zákona.

Výkaz zamestnávate¾a zasla� do zdravotnej pois�ovne do troch dní odo dòa splatnosti preddavkov.

Zamestnávate¾

§ 17 ods. 1 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

do 30 dní
Odo dòa doruèenia chybového protokolu zaslaného zdravotnou pois�ovòou odosla� opravené nesprávne vykázané údaje v mesaènom výkaze alebo

v oznámení zamestnávate¾a o poistencoch pri zmene platite¾a poistného.

Zamestnávate¾

§ 24 písm. n) zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

do výplatného termínu

Odvod poistného na nemocenské, dôchodkové, úrazové a garanèné poistenie, odvod poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného

fondu solidarity plateného zamestnancom a zamestnávate¾om s uvedením variabilného a špecifického symbolu pod¾a § 142 ods. 7 zákona z príjmov

za január 2018.

V lehote splatnosti predlo�i� poboèke SP výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Zamestnávate¾ je povinný odosiela� mesaèné výkazy a výkazy príspevkov výluène elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 143 ods. 2 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Tvorba sociálneho fondu vo výške stanovenej zákonom zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúètovaných zamestnancom na výplatu za mesiac

január 2018.

Zamestnávate¾

§ 6 ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. v znení zákona è. 591/2007

Z. z.

do 5 dní po výplatnom

termíne

Prevod finanèných prostriedkov sociálneho fondu na osobitný úèet (najneskôr do konca kalendárneho mesiaca).

Zamestnávate¾

§ 6 ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. v znení zákona è. 591/2007

Z. z.

Odvod preddavkov na daò z príjmov zo závislej èinnosti zamestnancov z príjmov za január 2018.
Zamestnávate¾

§ 35 ods. 6 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

do 15. 2. 2018

Odvod dane z príjmov vyberanej zrá�kou z príjmov vyplatených, poukázaných alebo pripísaných v prospech daòovníkav januári 2018.

Oznámenie o zrazení a odvedení dane správcovi dane.

Platite¾ dane – fyzická a právnická osoba

§ 43 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Odvod preddavku na zabezpeèenie dane v prípade úhrady vykonanej v januári 2018 v prípade daòovníkov, ktorí nemajú na území SR trvalý pobyt, sídlo ani

sa tu obvykle nezdr�ujú.

Oznámenie o zrazení a odvedení dane správcovi dane.

Platite¾ dane – fyzická a právnická osoba

§ 44 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

do 28. 2. 2018

Úhrada preddavkov na daò z príjmov právnických osôb (mesaèné preddavky) za mesiac február 2018 vo výške 1/12 poslednej známej daòovej povinnosti

pri pou�ití sadzby dane platnej v roku 2018 pod¾a § 15 zákona o dani z príjmov.

Právnická osoba, ktorej posledná známa daòová povinnos� bola

vyššia ako 16 600 €

§ 42 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Úhrada preddavkov na daò z príjmov fyzických osôb (mesaèné preddavky) za mesiac február 2018 vo výške 1/12 poslednej známej daòovej povinnosti

zo základu dane zní�eného o nezdanite¾né èasti pod¾a § 11 platné v roku 2018 a pri pou�ití sadzby dane pod¾a § 15 zákona o dani z príjmov.

Fyzická osoba, ktorej posledná známa daòová povinnos� bola

vyššia ako 16 600 €

§ 34 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

do konca kalendárneho

mesiaca nasledujúceho

po podaní daòového

priznania

Termín na vyrovnanie rozdielu medzi zaplatenými preddavkami na daò z príjmov právnických osôb, ak zaplatené preddavky sú ni�šie ako preddavky

vyplývajúce z podaného daòového priznania.

Právnické osoby

§ 42 ods. 9 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

do 28. 2. 2018

Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávate¾om z príjmov za január 2018, ak nie je pevne stanovený termín

výplat a boli vyplatené do 28. februára 2018, s uvedením variabilného a špecifického symbolu platite¾a preddavku na verejné zdravotné poistenie v zmysle

§ 15 ods. 5 zákona.

Výkaz zamestnávate¾a zasla� do zdravotnej pois�ovne do troch dní odo dòa splatnosti preddavkov.

Zamestnávate¾

§ 17 ods. 1 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Odvod poistného na nemocenské, dôchodkové, úrazové a garanèné poistenie, odvod poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného

fondu solidarity plateného zamestnancom a zamestnávate¾om s uvedením variabilného a špecifického symbolu z príjmov pod¾a § 142 ods. 7 zákona

za január 2018, ak nie je pevne stanovený termín výplat a boli vyplatené do 28. februára 2018.

Zamestnávate¾

§ 143 ods. 2 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Predlo�enie preh¾adu o zrazených a odvedených preddavkoch na daò z príjmov zo závislej èinnosti, o zamestnaneckej prémii a o daòovom bonuse

za január 2018.

Zamestnávate¾

§ 49 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

do konca nasledujúceho

kalendárneho mesiaca

Po uplynutí mesiaca, v ktorom:

– bolo získané povolenie alebo oprávnenie na podnikanie,

– sa zaèala vykonáva� iná samostatná zárobková èinnos� alebo

– bola prenajatá nehnute¾nos�,

po�iada� správcu dane o registráciu.

Daòový subjekt – fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 1 a 2 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnos� zrá�a� daò z príjmov alebo preddavky na daò, alebo daò z príjmov vybera�, po�iada� správcu dane

o registráciu ako platite¾ dane.

Registraèná a oznamovacia povinnos� pod¾a tohto ustanovenia sa nevz�ahuje na platite¾a dane uvedeného v § 43 ods. 17.

Daòový subjekt – fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 3 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnos� zrá�a� daò z príjmov alebo preddavky na daò, alebo daò z príjmov vybera�, oznámi� miestne príslušnému

správcovi dane zmeny v registrácii – skutoènos�, �e registrovaná fyzická alebo právnická osoba sa stala platite¾om dane.

Registrovaná fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 3 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla stála prevádzkareò, po�iada� správcu dane o registráciu.
Daòový subjekt – fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 5 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla stála prevádzkareò, oznámi� miestne príslušnému správcovi dane vznik stálej prevádzkarne.
Registrovaná fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 5 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Po uplynutí mesiaca, v ktorom nastali zmeny, oznámi� správcovi dane zmenu oznámených a zaregistrovaných údajov, najmä zánik daòovej povinnosti.
Registrovaná fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 6 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Po uplynutí mesiaca, v ktorom došlo k zrušeniu registrácie, oznámi� správcovi dane zrušenie registrácie.

Do 15 dní odo dòa doruèenia rozhodnutia o zrušení registrácie vráti� správcovi dane osvedèenie o registrácii.

Registrovaná fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 6 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

do 15 dní Oznámi� �ivnostenskému úradu ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukonèenie výkonu jeho funkcie.

Podnikate¾ – fyzická aj právnická osoba

§ 11 ods. 9 zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní



podfarbíme staré znenie zákona 

( )

Účinnosť do 31. 12. 2017

§ 66g§ 66g

( )( )(2)(2) Rozhodnutím o uznaní odbornej praxeRozhodnutím o uznaní odbornej praxe
možno preukázať odbornú spôsobilosť iba premožno preukázať odbornú spôsobilosť iba pre
živnosti zaradené v prílohách č.živnosti zaradené v prílohách č. 1 a 2 do1 a 2 do zozna-zozna-
mov I až III.mov I až III.

Účinnosť do 31. 12. 2017Účinnosť do 31. 12. 2017

§ 6

1 a 2 do -
.

1 a 2 d2 dodo11 a 2 do1 a 2 do

(2) Rozhodnutím o uznaní odbornej p ee(2) Rozhodnutím o uznaní odbornej praxe(2) Rozhodnutím o uznaní odbornej praxe
alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifi-alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifi-
káciekácie možno preukázať odbornú spôsobilosť ibamožno preukázať odbornú spôsobilosť iba
pre živnosti zaradené v prílohách č.pre živnosti zaradené v prílohách č. 1 a 2 do zo-1 a 2 do zo-

žI ž IIII ž IIIznamov I až III.znamov I až III.
17 Z. z. Účinnosť od 1. 1. 201817 Z. z. Účinnosť od 1. 1. 2018Zákon č. 276/201Zákon č. 276/201

66h66h§ 6§ 6
dbornej praxedbornej praxeUznávanie odUznávanie od

 nové znenie 

-
y -

y p ý

ý ý j

j j jj j jp p jp p j iadosti do jedného mesiaca od jejiadosti do jedného mesiaca od jejpotvrdí prijatie žipotvrdí prijatie ži
jjjp j pp j pp j p rdení informuje žiadateľa o všetrdení informuje žiadateľa o všetprijatia a v potvrprijatia a v potvr --

yyý ý jý ý j h dokladoch a vyzve ho na ich doh dokladoch a vyzve ho na ich dokých chýbajúcichkých chýbajúcich --
p jp jplnenie v určenej lehote.plnenie v určenej lehote.

j pj p( )( ) ovenskej republiovenskej republi(4) Ak Ministerstvo vnútra Slo(4) Ak Ministerstvo vnútra Slo --
, p, py p ýy p ý í, že sú sp enéí, že sú splnenéí, že sú splnenéž ý íky z predložených dokladky z predložených doklaadov zistíadov zistí

,,p yp y § , j§ , j alebo 66k, rozalebo 66k, rozpodmienky uvedené vpodmienky uvedené v § 66i, 66j§ 66i, 66j --

 

,
b) manažérom fyzická osoba, ktorá organi-

zuje, vykonáva, kontroluje a zodpovedá za

g
-

žky podniku,

e alebo hlavné miesto podnika jjtredie alebo hlavné miesto podnikateľskejtredie alebo hlavné miesto podnikateľskej
ho štátu,ho štátu,ččinnosti na území členskéhčinnosti na území členskéh
a, ktorá organia, ktorá organia, ktorá organižé áb) manažérom fyzická osobab) manažérom fyzická osoba --
a zodpovedá zaa zodpovedá zazuje, vykonáva, kontroluje azuje, vykonáva, kontroluje a
ančnú činnosťančnú činnosťančnú činnosťriadiacu, personálnu a finriadiacu, personálnu a finriadiacu, personálnu a fin

kokovv regulovanom povolaní aklovanom povolaní akv regulovanom povv regulovanom po
bo manažér orbo manažér orbo manažér orniku alebžé niku alebiku aleb1. manažér podni1. manažér podni --

žky podniku,žky podniku,čnej zložčnej zložganizaganiza text 
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