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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. 10. 2018

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

v mesiaci september 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 september 2018.

Platite¾ dividendy

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

Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie za september 2018:

– 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 poistné 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 september 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 septembri 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 septembri 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

Písomne alebo elektronicky oznámi� na tlaèive urèenom Úradom pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivos�ou zmenu platite¾a poistného z dôvodu úèasti

zamestnanca na štrajku.

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

Zamestnávate¾

§ 24 písm. o) 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 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) v poboèke Sociálnej pois�ovne, ak jeho

mesaèný príjem nepresiahne 200 €. Zamestnávate¾ je povinný túto zmenu oznamova� výluène elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 227a, § 231 ods. 1 písm. b) bod 5 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 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

Kalendár podnikate¾a od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018
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Zamestnávanie cudzincov
s miestom výkonu práce na území
Slovenskej republiky
V zmysle ust. § 2 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov občan
členského štátu Európskej únie a jeho rodinní príslušníci a štátny príslušník tre-
tej krajiny, ktorý má v Slovenskej republike udelený pobyt štátneho príslušníka
tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom v Európskej
únii, majú rovnaké právne postavenie v právnych vzťahoch vznikajúcich podľa
tohto zákona ako občan Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje
inak.

Samotný Zákonník práce vo svojom ustanovení § 5 ods. 1 zakotvuje, že pracov-
noprávne vzťahy medzi cudzincami a osobami bez štátnej príslušnosti pracu-
júcimi na území Slovenskej republiky a zamestnávateľmi so sídlom na území
Slovenskej republiky sa spravujú týmto zákonom, ak právne predpisy o me-
dzinárodnom práve súkromnom neustanovujú inak. To znamená, že pracovná
zmluva bude s uvedeným zamestnancom uzavretá v zmysle slovenského práv-
neho poriadku.

S účinnosťou od 1. mája 2018 bol prijatý nový zákon č. 64/2018 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Danou novelou dochádza k zjednodušeniu podmienok zamestnávania štátnych
príslušníkov tretích krajín, t. j. krajín mimo Európskej únie, na výkon zamestnania
v identifikovaných profesiách s nedostatkom pracovnej sily.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny identifikuje zamestnania s nedostat-
kom pracovnej sily v okresoch, kde priemerná miera evidovanej nezamest-
nanosti za uplynulý kalendárny rok je nižšia ako 5 % a zverejňuje tento zoz-
nam na svojom webovom sídle do 31. januára nasledujúceho roka. Na
identifikované zamestnania pri udeľovaní jednotných povolení štátnym prísluš-
níkom tretích krajín platí zjednodušený proces.

Zároveň dochádza k rozšíreniu povinností zamestnávateľa, ku ktorému sú na vý-
kon práce vysielaní štátni príslušníci tretích krajín, o povinnosť zabezpečenia pri-
meraného ubytovania pre vysielaných zamestnancov, ako aj povinnosť doloženia
príslušných dokladov preukazujúcich ich vyslanie.

Udelenie povolenia na zamestnanie štátnym príslušníkom tretích krajín je možné
len za podmienky, že zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania
štátneho príslušníka tretej krajiny, neporušil zákaz nelegálneho zamestnáva-
nia v období dvoch rokov pred podaním žiadosti!

S uvedenou zmenou je potrebné poznamenať, že v zmysle ust. § 21 uvedeného
zákona je zamestnávateľ oprávnený zamestnať len štátneho príslušníka tretej
krajiny, ktorý:

� je držiteľom modrej karty Európskej únie,

� má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia
o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,

� má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel
zamestnania,

� má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel
zlúčenia rodiny,

� má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátne-
ho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodo-
bým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak osobitný predpis neusta-
novuje inak,
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Hľadáte úplné znenie zákona platné k dnešnému dňu?
Nemusíte – je tu pre vás www.zakonypreludi.sk.

Stručne:
Novelou zákona o službách zamestnanos-
ti dochádza od 1. 5. 2018 k zjednoduše-
niu podmienok zamestnávania štátnych
príslušníkov tretích krajín vo vybraných
profesiách, kde je preukázaný nedostatok
kvalifikovanej pracovnej sily a v okresoch
s priemernou mierou evidovanej neza-
mestnanosti nižšou ako 5 %. Inak poveda-
né, novelou sa zjednodušujú podmienky
zamestnávania štátnych príslušníkov tre-
tích krajín, t. j. krajín mimo Európskej únie,
na výkon zamestnania v identifikovaných
profesiách s nedostatkom pracovnej sily
na Slovensku.

POZNÁMKA

Zoznam zamestnaní, v ktorých pretrváva
nedostatok pracovnej sily, je zverejnený
a ročne aktualizovaný na webovej strán-
ke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodi-
ny SR.

POZNÁMKA

Predmetnou novelou sa stanovili pod-
mienky pre vydanie potvrdenia o možnos-
ti obsadenia voľného pracovného miesta,
ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému
zamestnaniu.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Nevyzdvihnuté nemocenské dávky
Sociálna poisťovňa automaticky

znovu nevyplatí, treba o ne požiadať
O znovu vyplatenie nemocenských dávok
(materské, nemocenské, ošetrovné), ktoré
na pošte neboli vyzdvihnuté v stanovenej
lehote, napr. z dôvodu odcestovania počas
dovolenky, musí poistenec požiadať. Tlači-
vo (Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu
miesta výplaty sumy dávky / opätovné vy-
platenie sumy dávky) je uverejnené na in-
ternetovej stránke Sociálnej poisťovne
v časti Formuláre a je k dispozícii aj v po-
bočkách Sociálnej poisťovne. Vyplnenú
a podpísanú žiadosť je potrebné doručiť
osobne alebo poslať poštou príslušnej po-
bočke Sociálnej poisťovne, ktorá nemo-
censké dávky vypláca.



� spĺňa podmienky podľa § 23a zákona, t. j. za ktorých je zamestnávateľ
oprávnený zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, napr. keď má
štátny príslušník tretej krajiny udelený trvalý pobyt na území Slovenskej re-
publiky alebo keď má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej
krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v člen-
skom štáte Európskej únie, po uplynutí 12 mesiacov od začiatku pobytu na
území Slovenskej republiky, alebo keď má udelený prechodný pobyt na
účel zlúčenia rodiny...

Štátny príslušník tretej krajiny môže byť zamestnaný len v pracovnom pome-
re! To znamená, nie na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovné-
ho pomeru v zmysle Zákonníka práce, ako je dohoda o pracovnej činnosti, doho-
da o vykonaní práce a dohoda o brigádnickej práci študentov.

Aké má povinnosti v zmysle uvedenej novely zákona o zamestnanosti predmet-
ný zamestnávateľ?

a) zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušní-
ka tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania
na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
je povinný najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o udele-
nie prechodného pobytu na účel zamestnania písomne oznámiť úradu
voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku. Pri obnovení pre-
chodného pobytu na účel zamestnania je zamestnávateľ povinný splniť
uvedenú povinnosť najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti
o obnovenie prechodného pobytu a pri obnovení prechodného pobytu na
účel sezónneho zamestnania najmenej 15 pracovných dní pred poda-
ním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu (nové ustanovenie);

b) zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušní-
ka tretej krajiny, ktorý

– bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 90 dní
počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo

– bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej re-
publike, alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou Slovenskej republiky,
alebo

– má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, v období do
uplynutia 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlú-
čenia rodiny,

– má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý
má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štá-
te Európskej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak, v období do
uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej re-
publiky,

c) je povinný najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o udele-
nie povolenia na zamestnanie písomne oznámiť úradu voľné pracovné
miesta, ich počet a charakteristiku. Pri predĺžení povolenia na zamestna-
nie na účel sezónneho zamestnania je zamestnávateľ povinný splniť povin-
nosť podľa prvej vety najmenej 10 pracovných dní pred podaním žiadosti
o predĺženie povolenia na zamestnanie (nové ustanovenie).

Príslušný úrad na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovné-
ho miesta alebo na udelenie povolenia na zamestnanie je úrad, v ktorého územ-
nom obvode bude štátny príslušník tretej krajiny vykonávať zamestnanie.

Zamestnávateľ nesmie z celkového počtu zamestnancov zamestnávať viac
ako 30 % štátnych príslušníkov tretích krajín! Z dôvodu znižovania mzdových
a pracovnoprávnych podmienok v Slovenskej republike. Zjednodušenie pod-
mienok a zrýchlenie procesu má len napomôcť zamestnávateľom riešiť pre-
chodný nedostatok pracovnej sily aj prostredníctvom štátnych príslušníkov
tretích krajín.

Pričom zamestnávateľ ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu
na účel zamestnania zamestnáva menej ako 30 % štátnych príslušníkov tretej
krajiny z celkového počtu zamestnancov a do celkového počtu zamestnancov
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UPOZORNENIE

Podmienka nahlasovania voľných pracov-
ných miest neplatí, ak ide o zamestnania
s identifikovaným nedostatkom pracovnej
sily v okresoch s priemernou mierou evido-
vanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %!

Zamestnanec kontaktuje pobočku Sociál-
nej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa
a samostatne zárobkovo činná osoba
a dobrovoľne nemocensky poistená oso-
ba v mieste trvalého bydliska. Kontakty na
pobočky Sociálnej poisťovne možno nájsť
na webovej stránke v časti Kontakty – po-
bočky.

Z LEGISLATÍVY

Finančný spravodajca 2018 uverejnil
9. Pokyn Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. MF/008872/2018-441 na
zúčtovanie finančných vzťahov so štát-
nym rozpočtom za rok 2017 pre ústredné
orgány štátnej správy, príspevkové a roz-
počtové organizácie, podnikateľské sub-
jekty, neziskové organizácie a ďalšie sub-
jekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky
zo štátneho rozpočtu
10. Metodické usmernenie Ministerstva fi-
nancií Slovenskej republiky č. MF/10386/
2018-721 k postupu zdaňovania virtuál-
nych mien
11. Príručka na zostavenie návrhu rozpoč-
tu verejnej správy na roky 2019 až 2021
12. Metodické usmernenie sekcie auditu
a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/
007242/2018-1411 k hodnoteniu finanč-
ného riadenia v orgánoch verejnej správy
13. Opatrenie Ministerstva financií Sloven-
skej republiky z 30. mája 2018 č. MF/
007021/2018-32, ktorým sa mení a dopĺ-
ňa výnos Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 28. decembra 2012 č. MF/
026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje
denný limit zostatku finančných prostried-
kov v hotovosti pre klientov Štátnej poklad-
nice v znení neskorších predpisov
14. Dodatok č. 1 k Príručke za zostavenie
návrhu rozpočtu verejnej správy na roky
2019 až 2021
15. Opatrenie Ministerstva financií Slo-
venskej republiky z 30. 7. 2018 č. MF/
010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje
vzor daňového priznania k dani z poistenia
16. Oznámenie Ministerstva financií Slo-
venskej republiky č. MF/010937/2018-
731 o vydaní poučenia na vyplnenie daňo-
vého priznania k dani z poistenia



sa započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v roz-
sahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Splnenie podmien-
ky podielu zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny a rozsahu týžden-
ného pracovného času na žiadosť úradu preukazuje zamestnávateľ.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydáva potvrdenie o možnosti obsade-
nia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, na
obdobie, počas ktorého by malo zamestnanie trvať, najviac však na:

� 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, ak ide o sezónne za-
mestnanie,

� jeden rok, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny s vysokoškolským
vzdelaním, ktorý v rámci vnútropodnikového presunu vykonáva odbornú
prípravu (stáž) na účely profesionálneho rastu alebo získania vedomostí
v oblasti manažmentu podnikania,

� tri roky, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý v rámci vnútropodni-
kového presunu vykonáva funkciu vedúceho zamestnanca alebo odborníka
vyžadujúcu mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti, poznat-
ky, kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na prevádzku alebo manažment,

� päť rokov, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská re-
publika viazaná, a ak jej niet, ak je zaručená vzájomnosť,

� dva roky, ak nejde o prípad vyššie uvedený.

Povolenie na zamestnanie

Úrad práce, v ktorého územnom obvode bude štátny príslušník tretej krajiny vy-
konávať zamestnanie, môže udeliť povolenie na zamestnanie na základe písom-
nej žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny, zamestnávateľa alebo právnickej
osoby, alebo fyzickej osoby, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vysla-
ný vykonávať prácu, za podmienky, že voľné pracovné miesto nie je možné
obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o za-
mestnanie. Pri udelení povolenia na zamestnanie úrad prihliada na situáciu na
trhu práce.

Pokiaľ ide o sezónne zamestnanie, novou zákonnou podmienkou na udelenie
povolenia na takéto zamestnanie je, že zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať
do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, spĺňa podmienky podľa § 70
ods. 7 písm. a), b), e) a f) zákona, t. j.:

� má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,

� má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné
poistenie,

� poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dô-
chodkové sporenie,

� nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe.

Zamestnávateľ zároveň nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamest-
nancov vyplývajúce z pracovného pomeru, a ak žiadosť o udelenie povolenia na
zamestnanie na účel sezónneho zamestnania predložil štátny príslušník tretej
krajiny, splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. e) a f) zákona (splnenie
podmienky poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie) na žiadosť úradu preukazuje zamestnávateľ, neporušil
zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti
o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania, nemal
uloženú pokutu podľa osobitného predpisu za porušenie pracovných podmie-
nok alebo pokutu za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 1 zákona (pred prija-
tím do zamestnania zamestnávateľ nevyžiadal platný doklad o pobyte alebo iné
oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu) v období piatich rokov pred
podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho za-
mestnania, splnenie týchto podmienok zisťuje úrad.
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SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Zamestnávatelia: Ženám nahlasujete
materskú a rodičovskú, mužom vždy

len rodičovskú dovolenku
Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestná-
vateľov, že v prípade mužov starajúcich sa
o dieťa, nikdy neoznamujú Sociálnej po-
isťovni začiatok ani koniec materskej do-
volenky – a to ani vtedy, ak poberajú dáv-
ku materské. V zmysle Zákonníka práce
muž nemá nárok na materskú dovolen-
ku (tá patrí výlučne žene), preto u mužov
oznamujú zamestnávatelia vždy začiatok
rodičovskej dovolenky. Oznámia to pro-
stredníctvom tlačiva Registračný list fyzic-
kej osoby (RL FO) – zmena, kde uvedú
„Dátum začiatku RD“. Po ukončení pobe-
rania materského, ak otec nastúpi späť do
práce, zamestnávateľ vyplní v RL FO –
zmena kolónku „Dátum skončenia RD“.
Ak by pokračoval v starostlivosti o dieťa,
zamestnávateľ mu následne ešte preruší
poistenie (RLFO – prerušenie poistenia
s dôvodom 6 - čerpanie rodičovskej dovo-
lenky), a to s uvedením dňa, ktorý nasledu-
je po dni skončenia nároku materské.
Pri matkách zamestnávateľ oznamuje za-
čiatok a koniec materskej dovolenky a pri
pokračovaní starostlivosti o dieťa na rodi-
čovskej dovolenke rovnako ako u otca po-
istenie preruší. Počas poberania mater-
ského platí u oboch vylúčenie povinnosti
platiť poistné (poistné sa neplatí, ale pois-
tenie trvá), počas rodičovskej dovolenky
sa poistenie prerušuje.
Sociálna poisťovňa ešte upozorňuje za-
mestnávateľov, že na oznámenie akejkoľ-
vek zmeny v súvislosti so starostlivosťou
o dieťa platí osemdňová lehota. Dôležitá
je tiež informácia, že počas celého obdo-
bia čerpania materskej dovolenky alebo
rodičovskej dovolenky je potrebné za-
mestnancov uvádzať v mesačnom výkaze.

CITÁT:

„Lepšie je mlčať a byť považovaný
za hlupáka, než prehovoriť a odstrániť

tým všetky pochybnosti.“

Abraham Lincoln

Potrebujete vyriešiť konkrétny
problém? Naši odborní poradcovia

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

na listaren@pp.sk

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



Ďalšie zákonné povinnosti na strane zamestnávateľa

Povinnosť doloženia dokladu o zabezpečení primeraného ubytovania sa v sú-
časnosti vyžadovala pri udeľovaní prechodného pobytu, resp. akéhokoľvek po-
bytu, ktorý sa udeľuje podľa zákona o pobyte cudzincov. Vzhľadom na to, že
v prípade vysielaných zamestnancov sa v zmysle zákona o pobyte cudzincov do
90 dní podmienka prechodného pobytu nevyžadovala, a teda sa žiadnym spôso-
bom nekontrolovali vhodné ubytovacie podmienky, sa ustanovila od 1. mája
2018 táto povinnosť pre zamestnávateľa v uvedených prípadoch aj v zákone
o službách zamestnanosti. Povinnosť poskytnúť písomne úradu údaje na formu-
lári, ktorého vzor určí Ústredie, najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa
nástupu štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania a najneskôr do sied-
mich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania.

Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie môže zamestnávateľ nájsť na we-
bovej stránke príslušného úradu práce.

Vo všeobecnosti ako príloha k žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie sa
požaduje:
� pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátne-

ho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktorý obsahuje náležitosti pra-
covnej zmluvy,

� rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny
podľa osobitného predpisu alebo doklad o najvyššom dosiahnutom vzdela-
ní v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v úradne osved-
čenej kópii, alebo v úradnom preklade do českého jazyka, na ktorom zastu-
piteľský úrad vyznačí zhodu prekladu s originálom osvedčovacou doložkou
zastupiteľského úradu, opatrený doložkou vyššieho overenia, ak medziná-
rodná zmluva neustanovuje inak, alebo doklad o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní vydaný alebo overený príslušnými orgánmi Českej republiky v čes-
kom jazyku,

� kópia dokladu o pobyte preukazujúceho udelenie prechodného pobytu na
účel zlúčenia rodiny, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny,

� kópia dokladu preukazujúceho priznané postavenie osoby s dlhodobým
pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak ide o štátneho príslušníka tre-
tej krajiny.

Prílohou k žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho za-
mestnania je zároveň:
� doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania (byty nižšieho štandardu

a ubytovacie zariadenia), ktoré spĺňa minimálne požiadavky podľa osobit-
ného predpisu, najmenej na predpokladané obdobie trvania zamestna-
nia, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej po-
vinnosti podľa osobitného predpisu,

� doklad potvrdzujúci zabezpečenie zdravotného poistenia počas pobytu
na území Slovenskej republiky, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny,
ktorý nepodlieha vízovej povinnosti podľa osobitného predpisu,

� doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. e) a f) zá-
kona, t. j. zamestnávateľ nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej sprá-
ve a zároveň nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnan-
cov vyplývajúce z pracovného pomeru, ak žiadosť o udelenie povolenia
na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania predložil zamestnávateľ.

Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie sa podáva na formulári, ktorého
vzor určí Ústredie práce. Všetky žiadosti je možné nájsť na stránkach prísluš-
ného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, t. j. úradu, v ktorého územnom ob-
vode bude štátny príslušník tretej krajiny vykonávať zamestnanie.

Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie musí byť doplnená o písomný sú-
hlas štátneho príslušníka tretej krajiny s touto žiadosťou spolu s overením
pravosti jeho podpisu podľa právnych predpisov štátu, ktorého je občanom,
alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Kedy sa udeľuje povolenie na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny?
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LEGISLATÍVA

V Zbierke zákonov vyšlo

Oznámenie Národnej banky Slovenska
č. 250/2018 Z. z. o vydaní opatrenia
z 21. augusta 2018 č. 9/2018, ktorým sa
mení opatrenie Národnej banky Sloven-
ska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobo-
čiek zahraničných bánk a o postupe riade-
nia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek
zahraničných bánk a o zmene opatrenia
Národnej banky Slovenska č. 11/2007
o predkladaní výkazov, hlásení a iných
správ bankami, pobočkami zahraničných
bánk, obchodníkmi s cennými papiermi
a pobočkami zahraničných obchodníkov
s cennými papiermi na účely vykonávania
dohľadu a na štatistické účely v znení ne-
skorších predpisov

Účinnosť od 1. 10. 2018

Nariadenie vlády č. 247/2018 Z. z., kto-
rým sa mení nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vy-
dáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdra-
votné výkony čiastočne uhrádzajú alebo
sa neuhrádzajú na základe verejného
zdravotného poistenia

Účinnosť od 1. 9. 2018

Nariadenie vlády č. 246/2018 Z. z., kto-
rým sa mení nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vy-
dáva Katalóg zdravotných výkonov v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 223/2005 Z. z.

Účinnosť od 1. 9. 2018

Nariadenie vlády č. 245/2018 Z. z. o meto-
dike na výpočet podielu uznaného športu
na rok 2019

Účinnosť od 1. 9. 2018

Nariadenie vlády č. 244/2018 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Sloven-
skej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povo-
lania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdra-
votníckych pracovníkov, sústave špeciali-
začných odborov a sústave certifikovaných
pracovných činností v znení neskorších
predpisov

Účinnosť od 1. 9. 2018

Vyhláška č. 243/2018 Z. z., ktorou sa
mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdra-
votníctva Slovenskej republiky č. 22/2018
Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia
a pevné body pre ambulancie pevnej am-
bulantnej pohotovostnej služby

Účinnosť od 1. 9. 2018

Vyhláška č. 242/2018 Z. z., ktorou sa dopĺ-
ňa vyhláška Ministerstva školstva Sloven-
skej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciál-
nych školách v znení neskorších predpisov

Účinnosť od 1. 9. 2018



Za podmienky, ak:
� bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 90 dní počas

12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
� bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republi-

ke alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou Slovenskej republiky,
� má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny v období do uplynutia

12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
� má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má

priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európ-
skej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak, v období do uplynutia 12
mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky.

Povolenie na zamestnanie príslušný úrad práce udelí do 20 pracovných dní
odo dňa doručenia žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie.

Úrad práce udelí alebo predĺži povolenie na zamestnanie na účel sezónneho
zamestnania do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o ude-
lenie alebo predĺženie povolenia na zamestnanie, ak ide o štátneho príslušníka
tretej krajiny, ktorému v období piatich rokov pred podaním tejto žiadosti bolo
udelené povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania alebo bol
udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania.

Na druhej strane povolenie na zamestnanie môže úrad práce na žiadosť štátne-
ho príslušníka tretej krajiny predĺžiť najviac na dva roky, a to i opakovane. Povo-
lenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania môže úrad na žiadosť
štátneho príslušníka tretej krajiny jedenkrát predĺžiť, ak bolo povolenie na za-
mestnanie udelené na menej ako 90 dní, pričom celková doba povolenia na za-
mestnanie nesmie presiahnuť 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesia-
cov; to sa vzťahuje aj na zamestnanie u iného zamestnávateľa.

Platnosť povolenia na zamestnanie zaniká:
� uplynutím obdobia, na ktoré bolo udelené,
� skončením zamestnania pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo povolenie

na zamestnanie udelené,
� uplynutím obdobia, na ktoré bol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povo-

lený pobyt,
� zamietnutím žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania

alebo zánikom prechodného pobytu na účel zamestnania,
� zánikom prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
� dňom vydania modrej karty,
� zamietnutím žiadosti o udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka

tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom
v členskom štáte Európskej únie, alebo zánikom prechodného pobytu štát-
neho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlho-
dobým pobytom v členskom štáte Európskej únie,

� dňom podania žiadosti o udelenie azylu.

Na druhej strane úrad práce neudelí povolenie na zamestnanie, ak štátny prí-
slušník tretej krajiny:
� je žiadateľom o udelenie azylu,
� nespĺňa niektorú z podmienok na udelenie povolenia na zamestnanie,
� predložené doklady boli získané podvodným spôsobom, sfalšované alebo

neoprávnene pozmenené, alebo boli podané oneskorene.

Ak ide o povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania, aj ak:
� štátny príslušník tretej krajiny je spoločne posudzovanou fyzickou osobou

domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
� nie je splnená podmienka na udelenie povolenia na zamestnanie na účel

sezónneho zamestnania spomínaná vyššie v texte alebo
� pracovné podmienky uvedené v pracovnej zmluve alebo v prísľube zamest-

návateľa sú v rozpore so zákonom.

JUDr. Slavomíra Gejdošová
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Školenia organizované
vydavateľstvom
Poradca podnikateľa

GDPR
a osobné údaje pod lupou

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
JUDr. Lucia Bezáková

22. – 23. 11. 2018 Bratislava

GDPR prakticky
Lektor: Mgr. Irena Hudecová
7. 11. 2018 Bratislava
13. 11. 2018 Trnava
17. 12. 2018 Nitra

Veľká novela verejného obstarávania,
hlavné ciele a zmeny od 1. 1. 2019

Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
6. 11. 2018 Žilina
13. 11. 2018 Nitra
7. 11. 2018 Košice
15. 11. 2018 Banská Bystrica

Pripravované zmeny (DPH, DzP)
od 1. 1. 2019 a vybrané problémy

v praxi
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
13. 11. 2018 Nitra
14. 11. 2018 Trenčín
20. 11. 2018 Poprad
21. 11. 2018 Košice

Pracovný čas a evidencia dochádzky
Lektor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
8. – 9. 11. 2018 Bratislava

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018

a zmeny od 1. 1. 2019
Lektor: Júlia Pšenková
19. 12. 2018 Bratislava
21. 1. 2019 Bratislava
22. 1. 2019 Žilina
23. 1. 2019 Poprad

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

Chcete podnikať v ČR alebo tam už máte pobočku či prevádzku? Máme tu pre vás
nový daňový a účtovný portál s českou legislatívou: www.daneprolidi.cz.



Sezónne zamestnávanie z pohľadu
Zákonníka práce
Sezónna práca je závislá od striedania ročných období a každoročne sa opakuje.
Dĺžka obdobia nemôže prekročiť osem mesiacov v kalendárnom roku. Z pohľa-
du Zákonníka práce je za sezónnu prácu považovaný každý pracovnoprávny
vzťah, t. j. pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú, prípadne pracovný pomer
na kratší pracovný čas, ale aj práca vykonávaná na základe dohody o prácach vy-
konávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda
o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študenta). Táto forma pracov-
noprávnych vzťahov je využívaná predovšetkým u študentov.
Pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného po-
meru môže zamestnávateľ uzatvoriť aj s fyzickými osobami, ktoré dovŕšili 15 ro-
kov veku, pričom deň nástupu do práce nesmie zamestnávateľ dohodnúť skôr,
ako táto fyzická osoba dokončí povinnú školskú dochádzku. Podľa zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších
zmien a doplnkov je povinná školská dochádzka desaťročná a trvá najdlhšie do
konca školského roku, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku. Školský rok začína
1. septembrom a končí 31. augustom. Do školského roku sa teda zahŕňa nielen
obdobie školského vyučovania, ale aj obdobie školských prázdnin.

1. Pracovný pomer

V zmysle Zákonníka práce sa pracovný pomer zakladá písomnou pracovnou
zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Jedno vyhotovenie pracov-
nej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.
V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť
podstatné náležitosti, ktorými sú:
a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,
b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),
c) deň nástupu do práce,
d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.
V pracovnej zmluve môže zamestnávateľ dohodnúť aj ďalšie podmienky, na kto-
rých sa so zamestnancom dohodne, a to napr. výplatné termíny, pracovný čas,
výmeru dovolenky, dĺžku výpovednej doby, skúšobnú dobu.

1.1 Pracovný pomer na dobu určitú
Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi uzatvoriť so zamestnancom pra-
covný pomer na dobu určitú alebo na dobu neurčitú. A práve obdobie sezón-
nych prác je obdobím, kedy zamestnávatelia väčšinou uprednostňujú uzatvára-
nie pracovného pomeru na dobu určitú, ktorý v prípade potreby môžu predĺžiť
alebo opätovne dohodnúť.
Na predlžovanie a opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú pla-
tí obmedzenie upravené v § 48 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého pracovný
pomer na dobu určitú možno dohodnúť najdlhšie na dva roky, predĺžiť alebo
opätovne dohodnúť pracovný pomer na dobu určitú v rámci dvoch rokov možno
najviac dvakrát.
Môže ísť teda o akékoľvek práce sezónneho charakteru, pravidelné aj nepravi-
delné, ktoré však v kalendárnom roku nesmú presiahnuť 8 mesiacov.
Bez uvedenia zákonného dôvodu je predĺženie alebo opätovné uzatvorenie pra-
covného pomeru na dobu určitú nad dva roky alebo viackrát ako dvakrát v časo-
vom období dvoch rokov neplatné.
Predĺžením pracovného pomeru sa rozumie pokračovanie v tom istom pracov-
nom pomere, nie uzatvorenie nového pracovného pomeru. T. j., že v praxi sa za-
mestnávateľ a zamestnanec písomne dohodnú na zmene doby trvania pracov-
ného pomeru formou dodatku k pôvodnej pracovnej zmluve.

7

Pracovnoprávne vzťahy

8/2018

Stručne:
Počas letných mesiacov mnohých čaka-
jú zážitky s rodinou, priateľmi, dovolen-
ka či letná brigáda. Pre toto obdobie až
do neskorej jesene sú totiž typické rôzne
dočasné, príležitostné či sezónne práce
napr. v oblasti cestovného ruchu, poľ-
nohospodárstva, stavebníctva, lesníctva,
potravinárstva či hotelierstva.

NEPREHLIADNITE

Pracovný pomer na dobu určitú upravuje
§ 48 Zákonníka práce, podľa ktorého
musí byť uzatvorený písomne a musí sa
vymedziť obdobie, počas ktorého bude
zamestnanec vykonávať prácu pre za-
mestnávateľa. Toto obdobie doby určitej
sa v pracovnej zmluve vymedzí buď kon-
krétnym dátumom, alebo určitou práv-
nou udalosťou (napr. výkonom určitých
prác, odovzdaním projektu a pod.).

NEPREHLIADNITE

Je pritom dôležité, aby pri predĺžení ale-
bo opätovnom dohodnutí pracovného
pomeru bol v pracovnej zmluve uvedený
odkaz na príslušný § 48 ods. 4 písm. c)
Zákonníka práce.

POZNÁMKA

Toto obmedzenie sa však nevzťahuje na
predĺženie alebo opätovné uzatvore-
nie pracovného pomeru na dobu určitú
pri sezónnych prácach, kde platí vý-
nimka upravená v § 48 ods. 4 písm. c)
Zákonníka práce, podľa ktorej platí, že:
„ďalšie predĺženie alebo opätovné dohod-
nutie pracovného pomeru na dobu určitú
do dvoch rokov alebo nad dva roky je
možné len z dôvodu vykonávania prác,
ktoré sú závislé od striedania ročných ob-
dobí, každý rok sa opakujú a nepresahujú
osem mesiacov v kalendárnom roku (se-
zónna práca)“.

POZNÁMKA

Ďalšími zákonnými dôvodmi, kedy je
možné pracovný pomer na dobu určitú
predĺžiť alebo opätovne dohodnúť do
dvoch rokov aj viackrát ako dvakrát alebo
nad dva roky, sú dôvody uvedené v § 48
Zákonníka práce a ide o tieto dôvody:



Opätovne dohodnutým pracovným pomerom na určitú dobu je pracovný pomer,
ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po ukončení predchádzajúce-
ho pracovného pomeru na dobu určitú medzi tými istými účastníkmi.
Ak je trvanie pracovného pomeru ohraničené právnou udalosťou, je na zamest-
návateľovi, aby zamestnanca na skončenie pracovného pomeru upozornil včas.
V prípade, že zamestnanec aj po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamest-
návateľa pokračuje vo výkone práce, potom platí, že sa pracovný pomer z doby
určitej zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas (§ 71 ods. 2 Zá-
konníka práce). Zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu nemožno
zvýhodniť alebo obmedziť, ak ide o pracovné podmienky a podmienky zamest-
návania podľa Zákonníka práce a o pracovné podmienky súvisiace s bezpeč-
nosťou a ochranou zdravia pri práci podľa osobitného predpisu, v porovnaní
s porovnateľným zamestnancom.
Pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú sa skončí uplynutím dohodnutej
doby uvedenej v pracovnej zmluve.
Pri skončení pracovného pomeru na dobu určitú sa na zamestnanca nevzťahuje
ochranná doba, t. j., že ak by bol zamestnanec ku dňu uplynutia dohodnutej
doby/skončenia pracovného pomeru práceneschopný, na materskej alebo rodi-
čovskej dovolenke, pracovný pomer sa skončí. Zároveň platí, že pracovný pomer
je možné ukončiť aj pred uplynutím dohodnutej doby akýmkoľvek iným spôso-
bom podľa § 59 Zákonníka práce, t. j. dohodou, výpoveďou, okamžitým skonče-
ním, skončením v skúšobnej dobe.

1.2 Pracovný pomer na kratší pracovný čas
Pracovný pomer sa uzatvorí v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného
času alebo v rozsahu kratšom, ako je ustanovený týždenný pracovný čas. Práva
a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pri pracovnom čase na kratší pra-
covný čas sú v zmysle Zákonníka práce rovnaké ako pri pracovných pomeroch
dohodnutých na ustanovený pracovný čas. Kratší pracovný čas nemusí byť roz-
vrhnutý na všetky pracovné dni v týždni. Zamestnávateľ môže podľa povahy prá-
ce, resp. podľa potreby prevádzky rozvrhnúť pracovný čas aj tak, že zamestna-
nec bude pracovať len v určitých dňoch v týždni.
U mladistvého zamestnanca mladšieho ako 16 rokov nemôže pracovný čas pre-
kročiť 30 hodín týždenne, a to ani v prípade, keď pracuje pre viacerých zamest-
návateľov, a u mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov nemôže pra-
covný čas prekročiť 37 a 1/2 hodiny týždenne, aj keď pracuje pre viacerých
zamestnávateľov (§ 85 ods. 7 Zákonníka práce).
V zmysle § 50 Zákonníka práce zamestnávateľ môže dohodnúť niekoľko pracov-
ných pomerov s tým istým zamestnancom len na činnosti spočívajúce v prácach
iného druhu; práva a povinnosti z týchto pracovných pomerov sa posudzujú sa-
mostatne.

2. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Medzi najčastejšie využívané formy pracovnoprávnych vzťahov uzatváraných
na sezónne obdobie medzi zamestnávateľmi a zamestnancami (zväčša študent-
mi) patria dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to:
� dohoda o vykonaní práce,
� dohoda o brigádnickej práci študentov,
� dohoda o pracovnej činnosti.
Tieto dohody môže zamestnávateľ uzavrieť len výnimočne na plnenie tých úloh
alebo zabezpečenie takých potrieb, ktoré nemôže zabezpečiť zamestnancami
v pracovnom pomere. Ide predovšetkým o úlohy, resp. potreby zamestnávateľa,
ktoré majú zvyčajne krátkodobý charakter, sú ojedinelé a sú vymedzené výsled-
kom práce (dohoda o vykonaní práce) alebo príležitostné činnosti vymedzené dru-
hom práce (dohoda o brigádnickej práci študenta, dohoda o pracovnej činnosti).
Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami sa vzťahujú iba niektoré ustanove-
nia Zákonníka práce, a to:
� ustanovenia prvej časti,
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– zastupovanie zamestnanca počas
materskej dovolenky, rodičovskej
dovolenky, dovolenky bezprostredne
nadväzujúcej na materskú dovolenku
alebo rodičovskú dovolenku, dočas-
nej pracovnej neschopnosti alebo za-
mestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľ-
nený na výkon verejnej funkcie alebo
odborovej funkcie,

– vykonávanie prác, pri ktorých je po-
trebné podstatne zvýšiť počet zamest-
nancov na prechodný čas nepresahu-
júci osem mesiacov v kalendárnom
roku,

– vykonávanie prác dohodnutých v ko-
lektívnej zmluve.

Príklad č. 1:

Zamestnávateľ uzatvoril so zamestnan-
com pracovný pomer na dobu určitú od
20. júna do 20. októbra.

Pracovný pomer je vymedzený dátumom,
preto nevznikne pochybnosť o dni uzatvo-
renia ani o dni skončenia pracovného po-
meru.

Príklad č. 2:

Zamestnávateľ uzatvoril pracovný pomer
so zamestnancom – plavčíkom na letnom
kúpalisku, na dobu určitú s dátumom od
1. júna do ukončenia sezóny.

Keďže zamestnávateľ pri podpisovaní
pracovnej zmluvy nevie jednoznačne určiť
dĺžku trvania sezóny, ktorá je závislá od
viacerých okolností, napríklad od počasia,
nemôže ohraničiť dĺžku trvania pracovné-
ho pomeru konkrétnym dátumom.

Príklad č. 3:

Zamestnávateľ, u ktorého je dĺžka ustano-
veného týždenného pracovného času 40
hodín, uzatvoril so zamestnancom pra-
covný pomer na kratší pracovný čas v roz-
sahu 20 hodín týždenne. Zamestnávateľ
môže rozvrhnúť pracovný čas zamestnan-
ca tak, že:

– zamestnanec odpracuje každý pra-
covný deň v týždni po 4 hodiny alebo

– zamestnanec odpracuje len 3 dni
v týždni, pričom dva dni v rozsahu 6
hodín a jeden deň v rozsahu 8 hodín.

Zamestnancovi v pracovnom pomere na
kratší pracovný čas patrí mzda zodpove-
dajúca dohodnutému kratšiemu pracov-
nému času.

Príklad č. 4:

Zamestnávateľ prevádzkuje cestovnú kan-
celáriu.

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



� § 85 ods. 1 a 2 – pracovný čas a doba odpočinku,
� § 90 ods. 10 – možnosť započítania času potrebného na očistu do odpra-

covaného času,
� § 91 až § 95 – prestávky v práci, nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý

odpočinok v týždni, dni pracovného pokoja,
� § 98 – nočná práca,
� § 119 ods. 1 – dodržanie výšky minimálnej mzdy pri odmeňovaní zamest-

nanca pracujúceho na dohodu,
� § 122a ods. 1 až 3 – mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu,
� § 122b ods. 1 až 3 – mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu,
� § 123 ods. 1 a 2 – mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu,
� § 124 – mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce,
� ustanovenia šiestej časti Zákonníka práce – ochrana práce,
� primerane platia ustanovenia § 129 až § 132 – splatnosť mzdy (odmeny),

výplata mzdy (odmeny), zrážky zo mzdy (odmeny) a poradie zrážok,
� za každú hodinu práce vo sviatok patrí zamestnancovi pracujúcemu na do-

hodu dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za
hodinu podľa osobitného predpisu.

Zamestnanci, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody uzatvorenej mimo pra-
covného pomeru, nemajú nárok na:
� dovolenku,
� pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 141 ods. 1 a 2 písm. a) až g); za-

mestnávateľ však poskytne zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady
mzdy,

� stravovanie, príspevok zo sociálneho fondu, cestovné náhrady,
� odstupné, odchodné.

2.1 Ustanovenia § 224 Zákonníka práce
Zamestnanci pracujúci na základe uzatvorených dohôd sú povinní najmä:
� vykonávať práce zodpovedne a riadne a dodržiavať podmienky dohodnuté

v dohode,
� vykonávať práce osobne,
� dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, naj-

mä právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
dodržiavať ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú,
s ktorými boli riadne oboznámení,

� riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami a strážiť a ochraňovať maje-
tok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím,

� písomne oznamovať zamestnávateľovi všetky zmeny týkajúce sa pracovno-
právneho vzťahu, najmä zmenu mena, priezviska, trvalého alebo prechodné-
ho pobytu, pri poukazovaní výplaty na účet aj zmenu bankového spojenia.

Zamestnávateľ je na základe uzatvorených dohôd povinný najmä:
� utvárať zamestnancom primerané pracovné podmienky zabezpečujúce

riadny a bezpečný výkon práce, najmä poskytovať potrebné základné pro-
striedky, materiál, náradie a osobné ochranné pracovné prostriedky,

� oboznámiť zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi
vzťahujúcimi sa na prácu nimi vykonávanú, najmä s predpismi na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

� poskytnúť zamestnancom za vykonanú prácu dohodnutú odmenu a do-
držiavať ostatné dohodnuté podmienky; nároky zamestnanca alebo iné pl-
nenia v jeho prospech nemožno dohodnúť pre zamestnanca priaznivejšie,
ako sú nároky a plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru,

� viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pra-
covného pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené,

� viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu
na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej
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Zamestnáva predajcu zájazdov, ktorý má
uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú
s týždenným pracovným časom 40 hodín.
V období sezóny od 1. 6. 2018 do 30. 9.
2018 s tým istým zamestnancom uzatvo-
ril pracovný pomer na dobu určitú na skrá-
tený pracovný čas 20 hodín týždenne na
výkon práce sprievodcu v dovolenkových
destináciách.

UPOZORNENIE

Zákazy prác a pracovísk pre tehotné
ženy, matky do konca deviateho me-
siaca po pôrode, dojčiace ženy a mla-
distvých platia aj pre práce vykonáva-
né na základe týchto dohôd.

POZNÁMKA

Zamestnanec pracujúci pre zamestnáva-
teľa na dohodu zodpovedá rovnako za
škodu spôsobenú zavineným porušením
povinností práce alebo priamej súvislosti
s ním rovnako ako zamestnanec v pra-
covnom pomere. Náhrada škody spôso-
bená z nedbanlivosti nesmie presiahnuť
tretinu skutočnej škody a nesmie byť vyš-
šia ako tretina odmeny dohodnutej za vy-
konanie tejto práce, okrem prípadov po-
dľa § 182 až § 185 Zákonníka práce.
Zamestnávateľ zodpovedá zamestnan-
covi za škodu, ktorú utrpel pri výkone
práce podľa uzatvorenej dohody alebo
v priamej súvislosti s ním, rovnako ako
zamestnancom v pracovnom pomere.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Nárok na dôchodok a štátne
občianstvo

Poberatelia dôchodkov žijúcich mimo
územia Slovenskej republiky sa často in-
formujú, či im nezanikne nárok na dôcho-
dok, ak sa vzdajú slovenského občianstva.
Na vznik nároku na dôchodok z dôchod-
kového poistenia Slovenskej republiky sa
nevyžaduje štátne občianstvo Slovenskej
republiky. Na rozdiel od právneho stavu
účinného pred 1. januárom 2004 už nie je
ani potrebné, aby mal žiadateľ o dôcho-
dok trvalý pobyt na území Slovenskej re-
publiky.



činnosti, tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku,
v ktorom zamestnanec vykonával prácu, a viesť evidenciu vykonanej práce
u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o vykonaní prá-
ce, tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku,
v ktorom sa práca vykonávala.

2.2 Dohoda o vykonaní práce (§ 226 Zákonníka práce)
Dohodu o vykonaní práce môže zamestnávateľ uzatvoriť na také činnosti, ktoré sú
vymedzené výsledkom práce, pričom predpokladaný rozsah práce nesmie pre-
siahnuť 350 hodín v kalendárnom roku. Do tohto rozsahu hodín sa započítava aj
práca, ktorú zamestnanec vykonával u toho istého zamestnávateľa na základe
inej dohody, resp. na základe viacerých dohôd. Zamestnanec môže v priebehu ka-
lendárneho roka uzatvoriť dohodu o vykonaní práce s viacerými zamestnávateľ-
mi, pričom limit 350 hodín ročne sa posudzuje u každého jedného zamestnávate-
ľa samostatne. Dohodu možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.

Ak by zamestnávateľ uzatvoril so zamestnancom dohodu od 1. apríla do 30. sep-
tembra v rozsahu práce 350 hodín, do konca kalendárneho roka by už ďalšiu do-
hodu (dohody) o vykonaní práce s týmto zamestnancom uzatvoriť nemohol.

Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne a musí byť uzatvorená najne-
skôr deň predo dňom začatia výkonu práce. Absencia písomnej formy má za
následok neplatnosť dohody. Podstatnými náležitosťami dohody sú:

� vymedzená pracovná úloha,

� dohodnutá odmena za jej vykonanie,

� doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať,

� predpokladaný rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia
pracovnej úlohy.

Účastníci dohody si môžu dohodnúť aj ďalšie podmienky, napr. poskytnutie ces-
tovných náhrad, ak sa so splnením pracovnej úlohy spája cestovanie, poskytnu-
tie stravovania a iné. Ďalšie podmienky a nároky zamestnancov vykonávajúcich
prácu na základe dohody môžu byť dohodnuté len v takom rozsahu, v akom pat-
ria zamestnancom v pracovnom pomere, nie výhodnejšie ani nevýhodnejšie.

Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní prá-
ce. V dohode môže zamestnávateľ dohodnúť splatnosť časti odmeny už po vy-
konaní určitej časti pracovnej úlohy.

Ak vykonaná práca nezodpovedá dohodnutým podmienkam, zamestnávateľ
môže odmenu po prerokovaní so zamestnancom primerane znížiť.

Pracovná úloha sa musí vykonať v dohodnutej dobe, inak môže zamestnávateľ jed-
nostranne od dohody odstúpiť.

Zamestnanec môže od dohody jednostranne odstúpiť tiež, ak mu zamestnávateľ
nevytvoril dohodnuté pracovné podmienky, pre ktoré nemôže pracovnú úlohu vy-
konať. Zamestnávateľ je povinný nahradiť mu škodu, ktorá mu tým vznikla.

Ak zamestnanec zomrie pred splnením pracovnej úlohy a zamestnávateľ môže
jej výsledky použiť, právo na odmenu primeranú vykonanej práci a právo na ná-
hradu účelne vynaložených nákladov nezaniká a stáva sa súčasťou dedičstva.

2.3 Dohoda o brigádnickej práci študentov (§ 227 Zákonníka práce)
Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na príležitostné činnosti vy-
medzené druhom práce. Okruh osôb, s ktorými je možné takýto typ dohody uza-
tvoriť, je obmedzený výlučne na fyzické osoby, ktoré majú štatút žiaka stred-
nej školy alebo študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a ktoré
nedovŕšili 26 rokov veku. Štatút študenta sa preukazuje potvrdením príslušnej
školy o štúdiu a tvorí neoddeliteľnú súčasť dohody. Prácu na základe dohody
o brigádnickej práci študenta možno vykonávať najneskôr do konca kalendárne-
ho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.

Študent môže vykonávať práce najviac 20 hodín týždenne v priemere, pričom
priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu,
na ktorú bola dohoda uzatvorená.
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Príklad č. 5:

Zamestnávateľ uzatvoril so zamestnancom
dohodu o vykonaní práce na obdobie od
1. apríla do 30. septembra v rozsahu práce
200 hodín. V tom istom kalendárnom roku
s ním uzatvoril zamestnávateľ novú dohodu
o vykonaní práce na obdobie od 1. októb-
ra do 31. októbra v rozsahu práce ďalších
100 hodín.
Do konca kalendárneho roka môže byť
uzatvorená ešte ďalšia dohoda (prípadne
dohody), u ktorej rozsah práce nepresiah-
ne 50 hodín.

Príklad č. 6:

Zamestnanec uzatvoril dohodu o vykona-
ní práce s viacerými zamestnávateľmi tak,
že s jedným zamestnávateľom dohodol
práce v rozsahu 150 hodín a s druhým
v rozsahu 200 hodín v kalendárnom roku.
S týmito zamestnávateľmi môže zamest-
nanec uzatvoriť v tom istom kalendárnom
roku ešte ďalšie dohody, a to s prvým
v rozsahu 200 hodín a s druhým v rozsahu
150 hodín.
Aj keď celkový rozsah prác vykonávaných
na základe uzatvorených dohôd bude
700 hodín, u každého zamestnávateľa
jednotlivo limit 350 hodín v kalendárnom
roku nepresiahne.

PRÍKLAD Z PRAXE

Dohoda o pracovnej činnosti
�Môže mať zamestnanec, ktorý má uza-

tvorenú dohodu o pracovnej činnosti,
pravidelný príjem, nevykázané hodiny
od augusta a nevyplatenú odmenu?

Odpoveď.
Ak zamestnanec v niektorom mesiaci ne-
pracuje na dohodu o pracovnej činnosti, má
naďalej právo na pravidelnú mesačnú od-
menu, ale v sume 0 €. Zamestnávateľ je po-
vinný poskytnúť zamestnancom za vykona-
nú prácu dohodnutú odmenu a dodržiavať
ostatné dohodnuté podmienky. Takže, ak
nevykonáva prácu, nárok na odmenu mu
nevzniká. Tohto zamestnanca vykáže za-
mestnávateľ len v mesačnom výkaze poist-
ného na účely sociálneho poistenia s nulo-
vým vymeriavacím základom.
Záver:
Zamestnanec, ktorý má uzatvorenú doho-
du o pracovnej činnosti a v danom mesiaci
nepracuje, nevzniká mu nárok na odmenu.
Povinnosť poskytnúť odmenu je v súvislos-
ti s vykonávaním dohodnutej práce.

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



Rozsah týždenného času určeného na základe dohody o brigádnickej práci štu-
dentov sa vzťahuje na jednu dohodu a jedného zamestnávateľa. Zamestnanec,
ktorý spĺňa štatút študenta, môže uzatvoriť viac takýchto dohôd s viacerými za-
mestnávateľmi, pričom limit týždenného pracovného času musí byť dodržaný
u každého z nich.

Príklad č. 7:

Zamestnávateľ uzatvoril so zamestnancom – študentom 2. ročníka vysoko-
školského štúdia, dohodu o brigádnickej práci študentov na obdobie od
1. júna do 31. augusta.

Študentovi rozvrhol prácu tak, že počas celej dohodnutej doby odpracoval
týždenne 20 hodín. Takéto rozvrhnutie pracovného času je v súlade s § 227
ods. 2 Zákonníka práce.

Príklad č. 8:

Zamestnávateľ uzatvoril so zamestnancom – žiakom strednej školy, dohodu
o brigádnickej práci študentov na obdobie od 20. apríla do 31. októbra. Po-
čas dohodnutej doby študent vykonával prácu tak, že v niektorých týždňoch
odpracoval 10 hodín, v ďalších týždňoch 30 hodín a v niektorých nepracoval
vôbec.

Takéto rozvrhnutie pracovného času je v súlade s § 227 ods. 2 Zákonníka
práce za predpokladu, že po uplynutí doby, na ktorú bola dohoda uzatvore-
ná, bude rozsah práce predstavovať v priemere najviac 20 hodín týždenne.

Dohoda sa uzatvára písomne, inak je neplatná a môže byť uzatvorená na maxi-
málne 12 mesiacov.

Podstatnými náležitosťami dohody sú:
� dohodnutá práca,
� dohodnutá odmena za vykonanú prácu,
� dohodnutý rozsah pracovného času,
� doba, na ktorú sa dohoda uzatvára,
� ďalšie podmienky, na ktorých sa strany vzájomne dohodnú.

Jedno vyhotovenie dohody o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ po-
vinný vydať zamestnancovi.

Priamo v dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Ak spôsob skončenia
nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť:
� dohodou účastníkov k dohodnutému dňu,
� jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou

dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená,
� okamžitým skončením z dôvodov, pre ktoré možno skončiť aj pracovný pomer.

Príklad č. 9:

Zamestnávateľ uzatvoril so študentom dohodu o brigádnickej práci študentov
od 1. februára do 30. novembra. V dohode nebol dohodnutý spôsob jej skon-
čenia. Dňa 25. augusta doručil študent zamestnávateľovi výpoveď.

Výpovedná doba začala plynúť dňom 25. augusta, teda dňom doručenia vý-
povede a uplynula dňom 8. septembra.

Odmena za vykonanú prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov
je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, kto-
rý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

2.4 Dohoda o pracovnej činnosti (§ 228a Zákonníka práce)
Dohoda o pracovnej činnosti sa taktiež uzatvára na príležitostné práce, ktoré sú
vymedzené druhom práce. Táto dohoda sa uzatvára v rozsahu najviac 10 hodín
týždenne. Počet dohôd o pracovnej činnosti u jedného zamestnávateľa súbežne
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PRÍKLAD Z PRAXE

Pracovný čas vodiča autobusu
�Vodič autobusu pracuje 2 dni od 5.00 h

do 23.00 hodiny, potom má dva dni voľ-
no. Je takýto rozpis v súlade s platnou
legislatívou (zákonom o organizácii pra-
covného času v doprave)?

Odpoveď.
Ako je správne uvedené v znení otázky,
pre úpravu pracovnoprávnych vzťahov za-
mestnancov v doprave je relevantným zá-
kon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracov-
ného času v doprave a o zmene a doplnení
zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005
Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom za-
mestnávaní a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení zákona č. 309/2007
Z. z. (ďalej len „zákon 462/2007 Z. z.“).

Denný pracovný čas
Zákon č. 462/2007 Z. z. neurčuje maxi-
málny denný pracovný čas, t. j. maximálny
počet hodín, ktoré možno v rámci jedného
dňa odpracovať v pozícii vodiča cestnej
dopravy, ale stanovuje režim prestávok
a tiež rozsah minimálneho denného odpo-
činku, z ktorého možno vyvodiť maximál-
ny denný pracovný čas.
Podľa § 8 ods. 6 zákona č. 462/2007
Z. z.: Ak celkový denný pracovný čas trvá
od šesť do deväť hodín, mobilný zamest-
nanec musí mať najneskôr po odpracova-
ní šiestich hodín prestávku v práci v trvaní
najmenej 30 minút. Ak celkový denný pra-
covný čas trvá viac ako deväť hodín, mo-
bilný zamestnanec musí mať najneskôr
po odpracovaní šiestich hodín prestávku
v práci v trvaní najmenej 45 minút. Pre-
stávky v práci možno rozdeliť na časové
úseky, z ktorých každý trvá nepretržite
najmenej 15 minút.
Zákon č. 462/2007 Z. z. zároveň stanovu-
je, že zamestnanec v doprave má nárok na
minimálny denný odpočinok trvajúci 11 po
sebe nasledujúcich hodín za 24 hodín.
Tento minimálny denný odpočinok možno
z preukázateľných objektívnych technic-
kých alebo organizačných dôvodov skrátiť:
– najviac na šesť hodín za 24 hodín,
– prípadne ak bola predchádzajúca pra-

covná zmena kratšia ako šesť hodín,
minimálny denný odpočinok možno
skrátiť na čas trvania pracovnej zmeny.

Zo zadania otázky vyplýva, že vodič autobu-
su by pracoval 18 hodín a medzi dvomi pra-
covnými dňami by mal denný odpočinok iba
v dĺžke 6 hodín (od 23.00 do 5.00 hod.).
Uvedený rozsah denného odpočinku nie je
v súlade so zákonnou úpravou, keďže táto
vyžaduje, aby mal zamestnanec zabezpeče-
ný minimálny denný odpočinok trvajúci 11
po sebe nasledujúcich hodín za 24 hodín.



i postupne ani počet zamestnávateľov, s ktorými má jeden a ten istý zamestnanec
uzatvorené dohody o pracovnej činnosti, nie je obmedzený.
Dohodnutý rozsah práce najviac 10 hodín platí výlučne pre jeden týždeň (nepo-
sudzuje sa v priemere). Na rozdiel od dohody o brigádnickej práci študentov za-
mestnanec nemôže neodpracované hodiny z jedného týždňa prenášať do ďal-
ších týždňov. Samotné rozvrhnutie 10 hodín na jednotlivé dni v rámci jedného
týždňa je závislé od dohody zamestnanca a zamestnávateľa, resp. od povahy
práce alebo od podmienok prevádzky.
Podmienkou platnosti dohody je jej písomná forma. Absencia písomnej formy
má za následok neplatnosť dohody. Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára
najviac na obdobie 12 mesiacov.
Podstatnými náležitosťami dohody sú:
� dohodnutá práca,
� dohodnutá odmena za vykonanú prácu,
� dohodnutý rozsah pracovného času,
� doba, na ktorú sa dohoda uzatvára,
� ďalšie podmienky, na ktorých sa strany vzájomne dohodnú.
Jedno vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný
vydať zamestnancovi.
V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Ak spôsob skončenia nevyplý-
va priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť:
� dohodou účastníkov k dohodnutému dňu,
� jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennu výpovednou

dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená,
� okamžitým skončením z dôvodov, pre ktoré možno skončiť aj pracovný pomer.
Odmena za vykonanú prácu na základe dohody o pracovnej činnosti je splatná
a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasledu-
je po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Príklad č. 10:

Zamestnávateľ uzatvoril so zamestnancom dohodu o pracovnej činnosti na ob-
dobie od 1. januára do 31. decembra. Zamestnanec vykonáva práce v rozsahu
10 hodín týždenne tak, že prácu vykonáva od pondelka do piatka pravidelne dve
hodiny denne.

Uvedený spôsob rozvrhu práce je v súlade s § 228a Zákonníka práce.

Príklad č. 11:

Zamestnávateľ uzatvoril so zamestnancom dohodu o pracovnej činnosti, na zá-
klade ktorej má vykonávať prácu v rozsahu do 10 hodín týždenne. Zamestna-
nec odpracoval v jednom týždni 6 hodín. V nasledujúcom týždni však môže od-
pracovať maximálne 10 hodín. Do tohto ani do nasledujúcich týždňov nemôže
preniesť neodpracované hodiny z predchádzajúceho týždňa.

Výkon práce zamestnanca je v súlade s dohodou, v ktorej nebolo jednoznač-
ne určené, koľko hodín v týždni má zamestnanec odpracovať, bola určená
len maximálna dĺžka „do 10 hodín“ týždenne, čo je v súlade s § 228a Zákon-
níka práce.

Záver

Pri sezónnych prácach opakujúcich sa každý rok, ak ich trvanie nepresahuje
osem mesiacov v kalendárnom roku, môže zamestnávateľ uzatvárať pracovný
pomer na dobu určitú každoročne aj s tým istým zamestnancom. Dohody o prá-
cach vykonávaných mimo pracovného pomeru môže zamestnávateľ uzatvárať
s tým istým zamestnancom každoročne aj opakovane, avšak trvanie jednej do-
hody môže byť najviac na 12 mesiacov.

Ing. Martina Švaňová
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Zákon síce hovorí o možnosti skrátenia ta-
kéhoto odpočinku na 6 hodín, avšak k pred-
metnému skráteniu môže dôjsť iba z pre-
ukázateľných objektívnych technických
alebo organizačných dôvodov.
Ak sa s takýmto skrátením denného odpo-
činku počíta automaticky, bez toho, že by
k tomu viedli objektívne technické alebo
organizačné dôvody, ide o konanie v roz-
pore so zákonom.

Týždenný pracovný čas
Zo znenia otázky nie je zrejmé, aký má vo-
dič týždenný čas, či sa striedanie pracov-
ných a voľných dní aplikuje v rámci päť-
denného pracovného týždňa alebo iným
spôsobom. Preto si len dovoľujeme upo-
zorniť, že v zmysle § 8 ods. 5 zákona
č. 462/2007 Z. z. priemerný týždenný pra-
covný čas mobilného zamestnanca nesmie
presiahnuť 48 hodín.
Maximálny týždenný pracovný čas možno
predĺžiť až na 60 hodín, ak počas štyroch
po sebe nasledujúcich mesiacoch týž-
denný pracovný čas nepresiahne priemer
48 hodín.
Nebude teda v súlade so zákonom, ak by
vodič autobusu mal v uvedenom pracov-
nom režime odpracovať 4 dni v týždni (cel-
kovo 4 x 18 = 72 h./týždeň), rovnako tak
nebude v súlade so zákonom, ak priemer-
ný týždenný pracovný čas vodiča autobu-
su vrátane nadčasov prekročí počas šty-
roch po sebe nasledujúcich mesiacov
rozsah 48 hodín, pričom o takúto situáciu
by šlo tiež v prípade, ak by vodič autobusu
v uvedenom režime pracoval 3 dni v týždni
počas 4 po sebe nasledujúcich mesiacov
(v danom prípade by bol priemerný
týždenný čas 54 h. – 3 x 18, teda vyšší,
než je zákonom stanovený týždenný pra-
covný čas).

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Povinnosti študenta v súvislosti
s nástupom na štúdium

V súvislosti so začiatkom školského roka
študenti nemajú povinnosť oznámiť So-
ciálnej poisťovni, že pokračujú v štúdiu.
Žiaci stredných a študenti vysokých škôl
nie sú poistencami štátu na účely sociál-
neho poistenia (nemocenského poistenia,
dôchodkového poistenia, poistenia v ne-
zamestnanosti), preto Sociálna poisťovňa
študentov neeviduje vo svojom informač-
nom systéme. Ak vykonávajú zárobkovú
činnosť ako zamestnanci, na základe do-
hody je povinnosťou zamestnávateľa od-
hlásiť ich v Sociálnej poisťovni z registra,
ak im dohoda skončením prázdnin zaniká.

Potrebujete poradiť s českou legislatívou? Zaregistrujte sa na www.daneprolidi.cz.
Predplatitelia portálu môžu využívať odborné poradenstvo vo forme chatu

alebo emailu.



Evidencia pracovného času
Jednou z povinností zamestnávateľa je aj povinnosť vedenia evidencie pracovné-
ho času zamestnancov, ktorá je ustanovená v § 99 Zákonníka práce. V bežnom
živote sa často evidencia dochádzky do zamestnania zamieňa s evidenciou pra-
covného času. Evidenciou dochádzky sa pritom rozumie evidencia príchodov/od-
chodov do/z práce. Pod evidenciou pracovného času sa má na mysli evidencia
pracovnej doby.

Evidencia dochádzky zaznamenáva dobu, počas ktorej sa zamestnanec zdržiava
na svojom pracovisku. Nie je to doba, počas ktorej vykonáva prácu.

Legislatívna úprava evidencie pracovného času zamestnancov

Podľa ust. § 99 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný „viesť evidenciu pra-
covného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pra-
covnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec
časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú
alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť“.

Evidencia sa musí viesť tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového
úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo do-
hodnutú pracovnú pohotovosť.

Podľa uvedeného ustanovenia Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný viesť:
� evidenciu pracovného času – čiže časový úsek, v ktorom je zamestnanec

zamestnávateľovi k dispozícii, počas ktorého vykonáva prácu a plní povin-
nosti v súlade s pracovnou zmluvou,

� evidenciu práce nadčas – čiže práce vykonávanej nad určený týždenný pra-
covný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času
a vykonávanej mimo rámca rozvrhu pracovných zmien,

� evidenciu nočnej práce – tzn. práce vykonávanej v čase medzi 22. hodinou
a 6. hodinou,

� evidenciu aktívnej časti pracovnej pohotovosti – čas, keď zamestnanec po-
čas pracovnej pohotovosti vykonáva prácu (považuje sa za prácu nadčas),

� evidenciu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti – čas, počas ktorého sa
zamestnanec zdržiava na pracovisku (považuje sa za pracovný čas) alebo
na dohodnutom mieste mimo pracoviska (nezapočítava sa do pracovného
času) a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva.

Obdobnú povinnosť viesť evidenciu pracovného času ustanovuje Zákonník práce
v § 224 ods. 2 písm. e) aj v súvislosti s dohodami o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru. Zamestnávateľ je povinný pri dohodách o brigádnickej práci
študentov a dohodách o pracovnej činnosti viesť takú evidenciu pracovného času
zamestnancov, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom
títo zamestnanci vykonávali prácu. U týchto dohodárov sa teda pracovný čas evi-
duje podobne ako pri zamestnancoch s pracovnou zmluvou.

Pre splnenie tejto požiadavky je tiež možné evidovať prácu rovnakým spôsobom
ako pri predchádzajúcich dohodách s uvedením dĺžky vykonávania práce, čím
bude evidencia pracovného času zamestnávateľa jednotná pre všetky dohody
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Spôsob a forma evidencie pracovného času

V prípade oboch vyššie uvedených ustanovení ide o veľmi stručnú úpravu a Zá-
konník práce na iných miestach, ani žiadny iný predpis podrobnejšie neupravu-
jú, akým spôsobom a v akej forme sa má evidencia pracovného času zamest-
nancov vykonávať. Z toho vyplýva, že spôsob a forma vedenia tejto evidencie
závisia predovšetkým od rozhodnutia samotného zamestnávateľa a konkrét-
nych pracovných podmienok.
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Stručne:
Z uzatvoreného pracovnoprávneho vzťa-
hu medzi zamestnávateľom a zamest-
nancom plynú obom stranám určité prá-
va a povinnosti.
Rozsah práv a povinností vyplýva nielen
z pracovnej zmluvy alebo dohody o práci
vykonávanej mimo pracovného pomeru
(dohoda o vykonaní práce, dohoda o pra-
covnej činnosti alebo dohoda o brigád-
nickej práci študenta), z vnútorných pred-
pisov zamestnávateľa, ale aj zo zákona
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon-
ník práce“) či iných všeobecne záväzných
právnych predpisov.

POZNÁMKA

Pri evidencii dochádzky sa zvyčajne zazna-
menáva deň a čas, kedy bol zamestnanec
prítomný v práci, kedy mal absenciu z titu-
lu dovolenky alebo prekážku v práci (napr.
vyšetrenie u lekára, PN a pod.), prípadne
iné skutočnosti, ktoré sú v súlade s usta-
noveniami Zákonníka práce.
Zákonník práce nestanovuje povinnosť
viesť evidenciu dochádzky. Je na každom
zamestnávateľovi, či sa pre evidenciu do-
chádzky rozhodne.
Vedenie evidencie pracovného času v roz-
sahu podľa § 99 Zákonníka práce vyplýva
z predmetného predpisu, preto je zamest-
návateľ povinný ho dodržiavať.
Tento článok rozoberá povinnosť zamest-
návateľa viesť evidenciu pracovného času
zamestnancov.

NEPREHLIADNITE

Pri dohodách o vykonaní práce je za-
mestnávateľ povinný viesť evidenciu vy-
konanej práce u týchto zamestnancov
tak, aby v jednotlivých dňoch bola zazna-
menaná dĺžka časového úseku, v ktorom
sa práca vykonávala. To znamená, že pri
dohodách o vykonaní práce nie je povin-
nosťou zamestnávateľa zaznamenávať
začiatok aj koniec časového úseku vyko-
návania práce, postačuje evidovanie jeho
dĺžky.

POZNÁMKA

Ak evidencia pracovného času spĺňa po-
žiadavky Zákonníka práce, musí byť reš-
pektovaná v akejkoľvek podobe aj v prípa-
de kontroly z inšpektorátu práce. V tejto
súvislosti však platí, že správne vedená
evidencia pracovného času zamestnan-
cov by mala byť preukázateľná.



Pri evidencii práce nadčas je zamestnávateľ povinný evidovať každú odpracova-
nú prácu nadčas, aj keď sa práca nadčas nezahŕňa do rozsahu najviac prípustné-
ho rozsahu práce nadčas v roku. Je povinný viesť aj takú prácu nadčas, za ktorú
zamestnancovi poskytol náhradné voľno. Zamestnávateľ je povinný viesť aj
takú prácu nadčas, ktorá je zahrnutá do mzdy zamestnanca v zmysle dohody
v pracovnej zmluve.

V praxi je možné sa stretnúť najčastejšie s nasledujúcimi formami evidencie pra-
covného času:
� písomná podoba, napríklad kniha príchodov a odchodov,
� elektronická podoba, napríklad čipové karty zamestnancov,
� kombinácia písomnej a elektronickej podoby.

Rýchle šírenie nových informačných technológií umožňuje nové spôsoby syste-
matického a potenciálne invazívneho spracovania údajov. Technológie na spra-
covanie údajov v práci dnes môžu byť zavedené len za zlomok nákladov, než to
bolo pred niekoľkými rokmi.

V súvislosti so zavádzaním technológií na evidovanie pracovného času alebo
dochádzky by mal zamestnávateľ (aj vzhľadom na novú legislatívu v oblasti
ochrany osobných údajov) zvážiť:
� účely spracúvania – hlavne zákonnosť a či je konkrétna forma spracovania

proporcionálna a nevyhnutná (zvlášť pri evidovaní pracovného času na zá-
klade biometrických údajov),

� transparentnosť voči zamestnancom – hlavne ohľadne použitia a účelov
monitorovacích technológií,

� umožniť zamestnancom výkon ich práv ako dotknutých osôb,
� prijatie vhodných technických a organizačných opatrení spracúvaných dát.

Evidencia pracovného času zamestnancov je povinnosťou zamestnávateľa
a zodpovedá za ňu aj v prípade kontroly z inšpektorátu práce. V praxi však zazna-
menávanie pracovného času nevykonáva jednostranne zamestnávateľ, ale pri
plnení tejto povinnosti sa vyžaduje aj súčinnosť samotných zamestnancov, ktorí
si začiatok a koniec pracovného času sami zaevidujú. Zamestnávateľ by mal
mať pokyny pre oblasť evidencie pracovného času zapracované vo svojich vnú-
torných predpisov (napr. v pracovnom poriadku alebo inom internom predpise
upravujúcom evidovanie pracovného času). V pracovnom poriadku môže byť
napríklad uvedené, že zamestnanec je povinný osobne zaznamenávať čas svoj-
ho príchodu na pracovisko do knihy dochádzky alebo zaznamenávať čas svojho
odchodu z pracoviska a prerušenie pracovného času prostredníctvom čipovej
karty na snímači systému evidencie dochádzky.

Zamestnávatelia, hoci im takúto povinnosť Zákonník práce priamo neukladá,
vedú väčšinou spolu s evidenciou pracovného času aj evidenciu dochádzky za-
mestnancov, ktorá obsahuje aj údaje o dňoch, keď zamestnanec čerpal dovo-
lenku, náhradné voľno, mal prekážku v práci, neospravedlnenú absenciu.

Napriek tomu, že právna úprava evidencie pracovného času zamestnancov je
pomerne stručná, predstavuje veľmi dôležitú súčasť pracovnoprávnej legislatí-
vy, ktorá súvisí aj s ďalšími podstatnými pojmami pracovného práva. Evidencia
pracovného času spolu s evidenciou dochádzky zamestnancov slúži na kontrolu
priemerného týždenného pracovného času (vrátane práce nadčas nesmie pre-
kročiť 48 hodín) a podobne.

Zákonník práce priamo nedefinuje pojem „evidencia“ ani formu či spôsob vede-
nia evidencie pracovného času. Je na rozhodnutí zamestnávateľa, aký spôsob
evidencie pracovného času zvolí, pričom musí zohľadňovať zákonom stanovený
minimálny rozsah, skutočnosť a správnosť uvedených dát, ale aj prehľadnosť
a preukázateľnosť. Vzhľadom na požiadavku na preukázateľnosť do úvahy pri-
padá len písomná alebo elektronická podoba.

V prípade elektronickej podoby sa na evidenciu využívajú rôzne informačné sys-
témy (napr. na základe použitia čipových kariet zamestnancami alebo online evi-
denciou do cloudu). Vždy je však potrebná súčinnosť zamestnanca.

Jedným z diskutovaných problémov v praxi je práve evidencia dochádzky prostred-
níctvom odtlačku prstov ako jedinečného identifikátora konkrétneho zamestnanca.
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Otestujte sa:
1. Predpisuje Zákonník práce elektro-

nickú evidenciu pracovného času?
a) áno,
b) nie.

2. Kto je podľa § 99 Zákonníka prá-
ce povinný viesť evidenciu pracov-
ného času?
a) zamestnávateľ,
b) zamestnanec.

3. Je zamestnávateľ povinný viesť
evidenciu pracovného času aj u za-
mestnancov pracujúcich na zákla-
de dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru?
a) áno,
b) nie.

Správneodpovede:1b),2a),3a)
PRÍKLAD Z PRAXE

Kratší pracovný čas a nadčas
�Zamestnanec má dohodnutý kratší pra-

covný čas. Môže s ním byť dohodnutá
práca nadčas? Je v tomto prípade nut-
ná aj písomná dohoda o práci nadčas?

Odpoveď.
Aj zamestnanec, ktorý má uzatvorený pra-
covný pomer na kratší pracovný čas, môže
vykonávať prácu nadčas. Rozdiel je len
v tom, že zamestnancovi s kratším pracov-
ným časom nemôže zamestnávateľ naria-
diť prácu nadčas. Je možné s ním prácu
nadčas len dohodnúť (§ 97 ods. 2 zákona
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce). Formu
dohody či písomnú alebo ústnu legislatíva
taxatívne neupravuje. Z hľadiska právnej is-
toty odporúčame uzatvoriť na tento účel pí-
somnú dohodu o práci nadčas. Ak sa za-
mestnávateľ so zamestnancom dohodne
na výkone práce nadčas, tak prácou nadčas
u zamestnanca s kratším pracovným ča-
som je práca nadčas presahujúca jeho
týždenný pracovný čas. Za prácu nadčas
zamestnancovi prináleží mzda a mzdové
zvýhodnenie podľa § 121 Zákonníka práce.
Záver:
Aj zamestnanec, ktorý má uzatvorený pra-
covný pomer na kratší pracovný čas, môže
vykonávať prácu nadčas. Rozdiel je len
v tom, že zamestnancovi s kratším pracov-
ným časom nemôže zamestnávateľ naria-
diť prácu nadčas. S týmto zamestnancom
je možné sa len dohodnúť na práci nadčas.
Dohoda o práci nadčas môže byť ústna
alebo písomná. Zákon striktne neupravuje
jej formu.

Firemný multi-prístup Daňové centrum pre viac užívateľov súčasne. A pritom získate
aj výhody navyše. Volajte pre objednanie 041/70 53 222.



Zamestnávateľ musí zvážiť, či bude viesť evidenciu dochádzky na základe bio-
metrických údajov a či je to oprávnené aj vzhľadom na ochranu práv zamestnan-
cov ako dotknutých osôb.

Obsah evidencie pracovného času a dochádzky zamestnancov

Vhodným spôsobom vedená evidencia pracovného času spolu s evidenciou do-
chádzky zamestnancov by mali poskytovať informácie aspoň o:
� počte hodín odpracovaných zamestnancom v jednotlivých dňoch a koľko

hodín z toho tvorila práca nadčas, práca v noci, práca vo sviatok,
� počte hodín aktívnej a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti,
� opustení pracoviska zamestnancom z pracovných dôvodov so zaznamena-

ním času odchodu, príchodu a miesta vykonávania pracovnej činnosti,
� prerušení pracovného času z osobných dôvodov s ich uvedením a so zazna-

menaním času odchodu, prípadne opätovného príchodu do zamestnania,
� prekážkach v práci na strane zamestnanca v členení aspoň na dočasnú prá-

ceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, ostatné osobné prekážky v práci,
zvyšovanie kvalifikácie, prekážky v práci z dôvodov všeobecného záujmu
a iné prekážky v práci,

� náhradnom voľne,
� pracovnom voľne bez náhrady mzdy,
� sviatkoch a ostatných dňoch pracovného pokoja,
� čerpaní dovolenky,
� neospravedlnenej neprítomnosti,
� iných dôvodoch neprítomnosti v práci.

Kontrola evidencie pracovného času inšpektorátom práce

Za evidenciu pracovného času, ako výsledok voči kontrolným orgánom, je zod-
povedný zamestnávateľ, teda je vhodné nastaviť aj proces kontroly a schvaľova-
nia tejto evidencie. Činnosť inšpekcie práce je okrem iných aktivít zameraná aj
na dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pra-
covnoprávne vzťahy. Jedným z týchto predpisov je aj Zákonník práce.

Evidencia pracovného času a služobná cesta

Na správne určenie dĺžky času stráveného na pracovnej ceste je potrebné ve-
dieť, kedy pracovná cesta začína a kedy končí. Pracovná cesta zamestnanca za-
čína momentom nástupu zamestnanca na cestu (nástup do auta, do prostriedku
hromadnej dopravy) smerom na výkon práce na inom mieste, ako je jeho pravi-
delné pracovisko. Počas pracovnej cesty sa zamestnanec dopraví (dostaví) na
miesto určenia, vykoná určenú prácu (účasť na rokovaní, montáž stroja a pod.)
a vráti sa z pracovnej cesty späť. Pracovná cesta končí v okamihu, keď sa za-
mestnanec dostaví naspäť na svoje pracovisko alebo do miesta svojho bydliska,
ak sa z pracovnej cesty vracia až po uplynutí pracovnej doby.

Podľa § 37 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“) sa čas, ktorý na pra-
covnej ceste spadá do pracovnej doby zamestnanca a je strávený bez jeho zavi-
nenia inak ako plnením pracovných úloh, považuje za výkon práce.

Záver

Evidencia pracovného času patrí medzi tie oblasti Zákonníka práce, ktoré bývajú
zo strany inšpektorátov práce kontrolované. Je preto veľmi dôležité, aby zamest-
návatelia povinnostiam vyplývajúcim z tejto oblasti venovali zvýšenú pozornosť
a nezanedbávali ich.

JUDr. Tatiana Mičudová
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POZNÁMKA

V súčasnosti sa v praxi postupuje spra-
vidla tak, že evidenciu príchodu nerobí
zamestnávateľ alebo vedúci zamestna-
nec, ale svoju prítomnosť na pracovisku
si zamestnanec zaeviduje sám.

Príklad:

Bežný pracovný čas zamestnanca je od
08:00 hod. do 16:00 hod. (prestávku na
obed pre zjednodušenie príkladu vynechá-
vame). Pracovná cesta od jej začiatku až po
návrat z nej trvala od 05:00 hod. do 22:00
hod. Pracovná úloha, ktorú mal zamestna-
nec vykonať na mieste určenia (účasť na
konferencii alebo montáž stroja a pod.), tr-
vala od 09:00 hod. do 19:00 hod. Pracovná
doba bude počítaná nasledovne:
Plnenie pracovných úloh trvalo od 09:00
hod. do 19:00 hod., teda celkovo 10 ho-
dín.
Medzi 05:00 hod. a 08:00 hod. zamest-
nanec pracovne cestoval, avšak nevyko-
nával žiadne pracovné úlohy a neplynula
mu ani riadna pracovná doba, tento čas
sa do pracovnej doby (pracovného času)
nezapočítava. Medzi 08:00 hod. a 09:00
hod. stále pracovne cestoval, avšak to mu
už začala plynúť pracovná doba, a tak pri
použití § 37 zákona o cestovných náhra-
dách sa tento čas považuje za výkon prá-
ce a započítava sa do pracovnej doby.
K vyššie uvedeným 10 hodinám, ktoré reál-
ne odpracoval medzi 09:00 hod. a 19:00
hod., sa pripočítava ešte táto jedna hodina
strávená cestovaním počas pracovnej doby.
Dokopy pracovná doba trvala 11 hodín.
Čas medzi 19:00 hod. až 22:00 hod., kedy
zamestnanec opäť pracovne cestoval, ale
už nevykonával pracovné úlohy a neplynula
mu ani riadna pracovná doba, sa do pra-
covnej doby nezapočítava. Pracovná doba
tak predstavuje 11 hodín, tzn. že zamest-
nanec odpracoval tri hodiny práce nadčas.
Ustanovenie § 96b Zákonníka práce
upravuje práve náhradu za stratu času za-
mestnanca pri jeho pracovnej ceste mimo
pracovnej doby, ak tento čas nemožno
klasifikovať ako prácu nadčas.
Podľa predmetného ustanovenia „Zamest-
návateľ môže v kolektívnej zmluve alebo so
zástupcami zamestnancov dohodnúť, že
za čas pracovnej cesty mimo rámca rozvr-
hu pracovnej zmeny, ktorý nie je prácou
nadčas alebo pracovnou pohotovosťou,
patrí zamestnancovi dohodnutá peňažná
náhrada alebo náhradné voľno s náhradou
mzdy v sume jeho priemerného zárobku.“



Okamžité skončenie pracovného
pomeru z dôvodu nevyplatenia mzdy
Rozsudok Krajského súdu Prešov č. k. 16CoPr/3/2013
Právny základ:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“):
� Ust. § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce: „Zamestnanec môže pracovný

pomer okamžite skončiť, ak zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu
mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu
pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní
po uplynutí ich splatnosti.“

� Ust. § 69 ods. 3 Zákonníka práce: „Zamestnanec môže okamžite skončiť
pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na
okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.“

� Ust. § 69 ods. 4 Zákonníka práce: „Zamestnanec, ktorý okamžite skončil
pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného
mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.“

Súvisiace právne predpisy:
� Čl. 3 Základných zásad Zákonníka práce: „Zamestnanci majú právo na

mzdu za vykonanú prácu, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, na odpočinok a zotavenie po práci. Zamestnávatelia sú povinní po-
skytovať zamestnancom mzdu a utvárať pracovné podmienky, ktoré za-
mestnancom umožňujú čo najlepší výkon práce podľa ich schopností a ve-
domostí, rozvoj tvorivej iniciatívy a prehlbovanie kvalifikácie.“

� Ust. § 14 Zákonníka práce (Riešenie sporov): „Spory medzi zamestnancom
a zamestnávateľom o nároky z pracovnoprávnych vzťahov prejednávajú
a rozhodujú súdy.“

� Ust. § 47 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce (Povinnosti vyplývajúce z pracov-
ného pomeru): „Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, zamestnávateľ je
povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu
za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh
a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi,
kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou.“

� Ust. § 118 ods. 1 Zákonníka práce: „Zamestnávateľ je povinný poskytovať
zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu.“

� Ust. § 129 ods. 1 Zákonníka práce (Splatnosť mzdy): „Mzda je splatná pozadu
za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho
mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.“

� Ust. § 129 ods. 3 Zákonníka práce: „Pri skončení pracovného pomeru vyplatí
zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skon-
čenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom
výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru.“

� Ust. § 130 ods. 2 Zákonníka práce (Výplata mzdy): „Mzda sa vypláca vo vý-
platných termínoch dohodnutých v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej
zmluve. So zamestnancom vykonávajúcim domácku prácu možno dohod-
núť výplatu mzdy aj za dodanie každej skompletizovanej pridelenej práce.“

� Ust. § 134 ods. 1 a nasl. Zákonníka práce (Priemerný zárobok na pracovno-
právne účely): „Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „prie-
merný zárobok“) zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi
na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnan-
com v rozhodujúcom období. Do zúčtovanej mzdy podľa prvej vety sa neza-
hŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku (§ 96
ods. 3) a do obdobia odpracovaného zamestnancom sa nezahŕňa čas neak-
tívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.“
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Oboznámenie zamestnanca so
spracúvaním osobných údajov

�Zamestnávateľ má 115 zamestnancov.
Každý zamestnanec pri nástupe do za-
mestnania podpisoval Oboznámenie
dotknutej osoby s informáciami potreb-
nými k spracúvaniu osobných údajov
podľa § 15 ods. 1 zákona o ochrane
osobných údajov, ktoré bolo vytlačené
z personálneho a mzdového programu.
Teraz zamestnanci podpisujú obdobné
Oboznámenia upravené podľa § 19
ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov.
Mohol by zamestnávateľ urobiť nasle-
dovné: vytlačiť vzorové tlačivo Obozná-
menie.. podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
a k uvedenému by priložil tabuľku s me-
nom zamestnanca a súhlasným podpi-
som, kde pred tabuľkou by bol sprie-
vodný text, že Oboznámenie podľa
§ 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov nahrádza
Oznámenie podľa § 19 ods. 1 a 2 záko-
na č. 18/2018 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov?

Odpoveď.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochra-
ne fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďa-
lej len „nariadenie GDPR“), nadobudlo účin-
nosť dňa 24. mája 2016 a uplatňovať sa za-
čalo dňa 25. mája 2018.
Nariadenie vo viacerých ustanoveniach uvá-
dza, že podrobnosti sa upravia vnútroštát-
nym predpisom.
Z toho dôvodu Úrad na ochranu osobných
údajov SR pripravil nový zákon o ochrane
osobných údajov – zákon č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov, ktorý je
účinný od 25. 5. 2018.
V rámci pracovnoprávneho vzťahu sa baví-
me o spracúvaní osobných údajov na zákla-
de osobitných predpisov, t. j. právnym zákla-
dom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. c)
nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. c)
nového zákona o ochrane osobných údajov:
„Spracúvanie osobných údajov je zákonné,
ak sa vykonáva na základe aspoň jedné-
ho z týchto právnych základov - spracúva-
nie osobných údajov je nevyhnutné podľa
osobitného predpisu alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viaza-
ná“. Osobitným zákonom je napríklad: zá-
kon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov, zákon
č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002
Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení

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



Všeobecné informácie:

V prípade, že zamestnávateľ zamestnancovi nevyplatí mzdu a iné mzdové náro-
ky (ďalej len „Mzda“), má zamestnanec na výber viacero možností, ako môže
danú situáciu riešiť:

1. Okamžité skončenie pracovného pomeru v zmysle ust. § 69 ods. 1
písm. b) a nasl. Zákonníka práce:
– pozri komentár k Rozsudku Krajského súdu Prešov č. k. 16CoPr/3/2013.

2. Trestné oznámenie podľa ust. § 214 Trestného zákona – Nevyplatenie
mzdy a odstupného
– ust. § 214 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona uvádza:

„Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá
je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamest-
nancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo
odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich
splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu,
ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej
osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo
vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných
prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“,

– podmienkou trestnosti je skutočnosť, že zamestnávateľ mal v deň splat-
nosti mzdy na účte finančné prostriedky, ktoré nepotreboval na zabezpe-
čenie činnosti spoločnosti, napriek tomu ich nepoužil na vyplatenie mzdy
zamestnancov, danú podmienku je problematické naplniť, ak štatutár
účelovo previedol finančné prostriedky predo dňom splatnosti mzdy,

– osobou zodpovednou za spáchanie trestného činu môže byť štatutár-
na osoba, prokurista alebo iná poverená osoba, preto sa vo všeobec-
nosti odporúča uvádzať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa,
aby sa tak predišlo možnosti spáchania krivej výpovede,

– pod činnosťou, ktorá smeruje k zmareniu vyplatenia peňažných pro-
striedkov na mzdy, môžeme rozumieť konanie poverených, resp. zod-
povedných osôb, ktoré bolo realizované s cieľom, aby v deň splatnosti
mzdy neboli finančné prostriedky na účte zamestnávateľa, napr. deň
vopred došlo k úhrade faktúr, k prevodu peňazí z iného dôvodu a pod.

3. Návrh na nariadenie zabezpečovacieho alebo neodkladného opatrenia
– zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok; Civilný sporový po-

riadok v ust. § 324 a nasl. rozoznáva neodkladné opatrenie a zabezpe-
čovacie opatrenie súdu,

– zabezpečovacím opatrením môže súd na návrh zriadiť záložné právo
na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách dlžníka, na
zabezpečenie veriteľovej pohľadávky – základný predpoklad je, že
exekúcia bude ohrozená – sudcovské záložné právo má povahu riad-
neho záložného práva,

– neodkladné opatrenie je prípustné len vtedy, ak daný účel nemožno do-
siahnuť zabezpečovacím opatrením – neodkladným opatrením v zmys-
le ust. § 325 ods. 2 Civilného sporového poriadku možno strane uložiť
najmä to, aby poskytla aspoň časť pracovnej odmeny, ak ide o trvanie
pracovného pomeru a navrhovateľ zo závažných dôvodov nepracuje.

4. Návrh na vydanie platobného rozkazu
– zamestnanec môže podať návrh na začatie konania súdu vo veci vyda-

nia platobného rozkazu,
– návrhu by mala predchádzať predžalobná výzva na vyplatenie dlžnej

mzdy v určenej lehote – výzva by mala byť adresovaná doporučene.

5. Podanie podnetu na príslušnom inšpektoráte práce
– zamestnanec má právo podať podnet na inšpektoráte práce, ktorý

však nie je oprávnený vymôcť zamestnancovi dlžnú mzdu,
– inšpektorát práce môže nariadiť zamestnávateľovi odstrániť poruše-

nie zákona, resp. mu uložiť za porušenie povinnosti pokutu.
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niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o so-
ciálnom poistení v znení neskorších predpi-
sov.
V prípade získavania osobných údajov je po-
trebné zabezpečiť informovanie dotknutej
osoby podľa čl. 13 nariadenia GDPR a nie
získavať súhlas. Podľa čl. 13 ods. 1, 2 a 3
nariadenia GDPR v prípadoch, keď sa od
dotknutej osoby/zamestnanca získavajú
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytne
prevádzkovateľ/zamestnávateľ pri získava-
ní osobných údajov dotknutej osobe/za-
mestnancovi všetky tieto informácie:
– totožnosť a kontaktné údaje prevádz-

kovateľa;
– kontaktné údaje prípadnej zodpoved-

nej osoby;
– účely spracúvania, na ktoré sú osobné

údaje určené, ako aj právny základ
spracúvania (napr. na účely vedenia
pracovnoprávnej a mzdovej agendy);

– ak sa spracúvanie zakladá na článku 6
ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, kto-
ré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia
strana;

– príjemcovia alebo kategórie príjemcov
osobných údajov;

– v relevantnom prípade informácia
o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa
preniesť osobné údaje do tretej kraji-
ny alebo medzinárodnej organizácii
a informácia o existencii alebo neexis-
tencii rozhodnutia Komisie o primera-
nosti alebo v prípade prenosov uvede-
ných v článku 46 alebo 47 či v článku
49 ods. 1 druhom pod odseku odkaz
na primerané alebo vhodné záruky
a prostriedky na získanie ich kópie,
alebo kde boli poskytnuté (tretia kraji-
na je krajina, ktorá nie je členským štá-
tom Európskej únie a ani zmluvnou
stranou dohody o Európskom hospo-
dárskom priestore);

– doba uchovávania osobných údajov
alebo ak to nie je možné, kritériá na jej
určenie;

– existencia práva požadovať od pre-
vádzkovateľa prístup k osobným úda-
jom týkajúcim sa dotknutej osoby
a práva na ich opravu alebo vymazanie
alebo obmedzenie spracúvania, alebo
práva namietať proti spracúvaniu, ako
aj práva na prenosnosť údajov;

– ak sa spracúvanie zakladá na článku 6
ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, kto-
ré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia
strana;

– právo podať sťažnosť dozornému or-
gánu [myslí sa tým v prípade Sloven-
skej republiky Úrad na ochranu osob-
ných údajov SR (ďalej len: „úrad“)];

– informácia o tom, či je poskytovanie
osobných údajov zákonnou alebo



6. Návrh na vyhlásenie konkurzu

– zamestnanci ako veritelia môžu podať návrh na vyhlásenie konkurzu,
ktorý musí obsahovať skutočnosti, z ktorých možno predpokladať pla-
tobnú neschopnosť dlžníka, ako aj označiť svoju pohľadávku 30 dní
po lehote splatnosti,

– návrh na vyhlásenie konkurzu musí obsahovať aj písomné vyhlásenie
s úradne osvedčenými podpismi najmenej piatich zamestnancov ale-
bo bývalých zamestnancov, a to o nesplnení ich pohľadávky na mzde,
odstupnom alebo odchodnom 30 dní po splatnosti,

– navrhovateľom môže byť len zamestnanec alebo bývalý zamestnanec
dlžníka, ktorý je zastúpený odborovou organizáciou, aj keď nie je jej
členom,

– následne po podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu za-
mestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnáva-
teľa, ktorý sa stal platobne neschopný, má nárok na čerpanie dávky
garančného poistenia, a to za predpokladu splnenia prísnych podmienok.

Viac informácií je možné nájsť na stránke:
� Inšpektorátu práce v sekcii Poradenstvo: Ako postupovať vo veci nevypla-

tenia nárokov z pracovného pomeru: http://www.nip.sk/?id_af=366,
� Sociálnej poisťovne v sekcii Garančné poistenie: http://www.socpoist.sk/

davka-garancneho-poistenia/1359s.

Neplatné okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom
a fikcia ukončenia pracovného pomeru dohodou

Rozsudok Krajského súdu Prešov č. k. 16CoPr/3/2013
Skutkový stav:

Krajský súd v Prešove v konaní o zaplatenie 2 019,52 eura s prísl., o odvolaní
žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Prešov, č. k. 7C 38/2006-186, vydal
rozsudok, ktorý zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi mzdu vo výške 149,37
eura brutto, spolu s úrokom z omeškania z dlžnej sumy vo výške 6 % ročne od
16. 8. 2005 do zaplatenia, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej
časti žalobný návrh zamietol.

Odôvodnenie:

Medzi účastníkmi konania vznikol pracovnoprávny vzťah na základe pracovnej
zmluvy zo dňa 28. 2. 2005 s dňom nástupu do práce 1. 3. 2005 na dobu neurči-
tú a s dohodnutou mzdou vo výške 10 140 Sk brutto s výplatným termínom do
15. dňa bežného mesiaca.

Žalobca listom zo dňa 8. 11. 2005 oznámil žalovanému, že s ním okamžite ruší
pracovný pomer podľa § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce a zároveň požiadal
o náhradu priemernej mzdy za výpovednú dobu 2 mesiacov v zmysle § 69 ods. 4
Zákonníka práce. Okamžité skončenie pracovného pomeru sa nepodarilo doručiť
na poslednú známu adresu žalovaného uvedenú vo výpise z obchodného registra.
Zásielka sa dňa 1. 12. 2005 vrátila žalobcovi ako neprevzatá v odbernej lehote.

Spornou mzdou bola mzda žalobcu za obdobie od augusta do novembra 2005.
Z evidencie dochádzky za obdobie roka 2005 vyplynulo, že žalobca od septem-
bra 2005 do decembra 2005 nechodil do práce.

V zmysle ust. § 69 ods. 3 Zákonníka práce, zamestnanec môže skončiť okamžite
pracovný pomer so zamestnávateľom iba v lehote jedného mesiaca, odkedy sa
o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. Ide o prekluzív-
nu lehotu, v prípade jej zmeškania dochádza k zániku práva. Súd na túto lehotu
musí prihliadať ex offo, t. j. z úradnej povinnosti. Táto lehota zo strany žalobcu
ako zamestnanca nebola dodržaná. Na odôvodnenie svojho rozhodnutia súd
uviedol, že mzda bola medzi účastníkmi dohodnutá v pracovnej zmluve s výplat-
ným termínom do 15. dňa bežného mesiaca.
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Súd prvého stupňa skúmal tiež hmotnop-
rávne a materiálne podmienky okamžité-
ho skončenia pracovného pomeru. Tieto
mal v celom rozsahu zo strany žalobcu
preukázané. Konštatoval, že žalobca do-
ručoval žalovanému okamžité skončenie
pracovného pomeru na poslednú známu
adresu, zásielka sa mu však vrátila 1. 12.
2005 ako neprevzatá.
Neprevzatím zásielky nastala fikcia zá-
kona o doručení.
Úlohou súdu bolo skúmať, či sú splnené
lehoty, na základe ktorých môže zamest-
nanec okamžite skončiť pracovný pomer
so zamestnávateľom.

zmluvnou požiadavkou alebo požiadav-
kou, ktorá je potrebná na uzavretie
zmluvy, či je dotknutá osoba povinná
poskytnúť osobné údaje, ako aj mož-
né následky neposkytnutia takýchto
údajov;

– existencia automatizovaného rozho-
dovania vrátane profilovania uvedené-
ho v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia
GDPR a aspoň v týchto prípadoch
zmysluplné informácie o použitom po-
stupe, ako aj význame a predpoklada-
ných dôsledkoch takéhoto spracúva-
nia pre dotknutú osobu.

Záver:
Odpoveď na otázku je nie, zamestnávateľ
nemôže iba zmeniť hlavičku. Informácia po-
dľa čl. 13 nariadenia GDPR má iné obsaho-
vé náležitosti, ako mal starý zákon o ochra-
ne osobných údajov podľa § 15 ods. 1 a tak
isto je potrebné zamestnanca informovať
o všetkých účeloch, kde sa spracovávajú
jeho osobné údaje, a to je nielen vedenie
personálnej a mzdovej agendy, ale aj odvo-
dy do Sociálnej poisťovne, zdravotnej
poisťovne, mzdová politika zamestnávate-
ľa, zrážky zo mzdy, monitorovanie zamest-
nancov, BOZP a iné.

Potrebujete vyriešiť konkrétny
problém? Naši odborní poradcovia

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

na listaren@pp.sk

Nový webový portál Daně pro lidi vám poskytne ucelený pohľad na problematiku
daní a účtovníctva v ČR. Stránky sú doplňované o kompletný sortiment našich služieb

a produktov. Viac na www.daneprolidi.cz.



Podľa tvrdení žalobcu mu žalovaný nevyplatil mzdu od augusta 2005, mzdu za
mesiace marec až júl 2005 mal žalovaný v celom rozsahu vyplatenú; 15-dňová
lehota od splatnosti nevyplatenej mzdy sa počíta deň nasledujúci od jej splat-
nosti, t. j. v prípade nevyplatenej mzdy za mesiac august 2005 odo dňa 16. 8.
2005 do 31. 8. 2005.

V prevyšujúcej časti, ktorou žalobca požadoval vyplatenie mzdy aj za obdobie od
septembra do 8. 11. 2005 a zároveň aj dvojmesačné odstupné z titulu náhrady
mzdy, kedy s ním okamžite skončil pracovný pomer a svoj nárok odvíjal od § 69
ods. 4 O. s. p., súd tento jeho žalobný návrh ako nedôvodný zamietol. Žalobca
nepreukázal, aby za mesiac september až november 2005 vykonával pre za-
mestnávateľa prácu a do práce aj chodil.

Súd tak žalobcovi priznal iba mzdu za odpracované dni augusta 2005 po odráta-
ní súm, ktoré mu žalovaný vyplatil, v celkovej výške 149,37 eura brutto. Zároveň
priznal podľa § 517 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka v spojení s § 3 nariadenia
vlády č. 87/1995 Z. z. účinného do 31. 12. 2008 6 % úrok z omeškania ročne
od 16. 8. 2005 do zaplatenia. Tento úrok z omeškania súd priznal odo dňa nasle-
dujúceho po dni, kedy mzda za obdobie august 2005, bola splatná.

So zreteľom na uvedené, preto odvolací súd napadnutý rozsudok v zmysle ust.
§ 219 O. s. p. ako vecne správny potvrdil.

Právna veta:

Úlohou súdu však bolo potrebné skúmať, či sú splnené lehoty, na základe ktorých
môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnávateľom. V tej-
to súvislosti poukázal na ust. § 69 ods. 3 Zákonníka práce, v zmysle ktorého môže
skončiť zamestnanec okamžite pracovný pomer so zamestnávateľom iba v lehote
jedného mesiaca, odkedy sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pome-
ru dozvedel. Ide o prekluzívnu lehotu, v prípade jej zmeškania dochádza k zániku
práva. Súd na túto lehotu musí prihliadať ex offo, t. j. z úradnej povinnosti.

Táto lehota zo strany žalobcu ako zamestnanca nebola dodržaná. Na odôvodne-
nie svojho rozhodnutia súd uviedol, že mzda bola medzi účastníkmi dohodnutá
v pracovnej zmluve s výplatným termínom do 15. dňa bežného mesiaca. Podľa
tvrdení žalobcu mu žalovaný nevyplatil mzdu od augusta 2005, mzdu za mesia-
ce marec až júl 2005 mal žalovaný v celom rozsahu vyplatenú; 15-dňová lehota
od splatnosti nevyplatenej mzdy sa počíta deň nasledujúci od jej splatnosti, t. j.
v prípade nevyplatenej mzdy za mesiac august 2005 odo dňa 16. 8. 2005 do
31. 8. 2005. Nevyplatením mzdy žalobcovi do 15. dňa po lehote jej splatnosti
bol zamestnanec, čiže v tomto konaní žalobca, oprávnený okamžite skončiť pra-
covný pomer so žalovaným a táto lehota mu plynula v termíne od 1. 9. 2005 do
1. 10. 2005. Táto lehota od 1. 9. 2005 do 1. 10. 2005 je 1-mesačná subjektívna
doba. Žalobca ukončil pracovný pomer so žalovaným okamžite až listom zo dňa
8. 11. 2005, t. j. po uplynutí 1-mesačnej subjektívnej doby. Z tohto dôvodu kon-
štatoval, že okamžité skončenie pracovného pomeru je neplatné.

Následne postupoval podľa § 78 Zákonníka práce, ktorý upravuje následky ne-
platného skončenia pracovného pomeru. Podľa zákonného ustanovenia § 78
ods. 3 písm. b) Zákonníka práce platí totiž fikcia ukončenia pracovného pomeru
dohodou, a to ku dňu, keď sa pracovný pomer mal skončiť. Podľa názoru súdu
sa tak pracovný pomer medzi účastníkmi skončil dohodou ku dňu 8. 11. 2005.

Komentár:

Zamestnanec musí doručiť okamžité skončenie pracovného pomeru v lehote 1 me-
siac, ktorá plynie od 16. dňa po splatnosti mzdy, t. j. ak mzda bola splatná 15. 9.,
viac ako 15 dní po splatnosti znamená, že prvý deň možnosti okamžitého skon-
čenia pracovného pomeru pripadá na 1. 10. V lehote od 1. 10 do 31. 10. plynie
lehota, v ktorej zamestnanec aj napriek skutočnosti, že mzda mu bola dodatoč-
ne vyplatená dňa 1. 10., môže podať zamestnávateľovi okamžité skončenie pra-
covného pomeru.

Na základe daného ukončenia pracovného pomeru zamestnancovi vzniká nárok
na vyplatenie odstupného vo výške dvojmesačného priemerného zárobku za-
mestnanca a vyplatenie zostatkovej dovolenky.
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POZNÁMKA

Nevyplatením mzdy žalobcovi do 15. dňa
po lehote jej splatnosti bol zamestnanec,
čiže v tomto konaní žalobca, oprávnený
okamžite skončiť pracovný pomer so žalo-
vaným a táto lehota mu plynula v termíne
od 1. 9. 2005 do 1. 10. 2005.
Táto lehota od 1. 9. 2005 do 1. 10.
2005 je 1-mesačná subjektívna doba.
Žalobca ukončil pracovný pomer so žalo-
vaným okamžite až listom zo dňa 8. 11.
2005, t. j. po uplynutí 1-mesačnej subjek-
tívnej doby. Z tohto dôvodu konštatoval,
že okamžité skončenie pracovného po-
meru je neplatné. Následne postupoval
podľa § 78 Zákonníka práce, ktorý upra-
vuje následky neplatného skončenia pra-
covného pomeru. Podľa zákonného usta-
novenia § 78 ods. 3 písm. b) Zákonníka
práce platí totiž fikcia ukončenia pracov-
ného pomeru dohodou, a to ku dňu, keď
sa pracovný pomer mal skončiť. Podľa
názoru súdu tak pracovný pomer medzi
účastníkmi skončil dohodou ku dňu 8. 11.
2005.
Zamestnanec, čiže žalobca, má nárok
na mzdu za odpracované dni, za ktoré
mu zo strany žalovaného táto mzda vy-
platená nebola. Z evidencie dochádzky,
ktorá bola predložená žalovaným, vyplý-
va, že žalobca chodil do práce v mesia-
coch marec 2005 až august 2005.
V mesiacoch september až november
2005 žalobca do práce nechodil. Preto
má nárok na vyplatenie mzdy od zamest-
návateľa (žalovaného) iba za odpracova-
né dni, kedy prácu pre zamestnávateľa
vykonával a táto mu zo strany zamestná-
vateľa vyplatená nebola.

PRÍKLAD Z PRAXE

Pracovný čas a jeho rozvrhnutie

�Zamestnávateľ prenajíma party stany
s príslušenstvom na rôzne akcie. Akcie
sa konajú aj vo večerných hodinách,
v noci alebo cez víkend, ba aj cez sviatky.
Takáto služba vyžaduje výkon práce za-
mestnancov aj v spomínaných časoch
a v priebehu celého roka (nie iba sezón-
ne). Zamestnávateľ zamestnáva pracov-
níkov na trvalý pracovný pomer na dobu
neurčitú.
Ako charakterizovať a kam zatriediť ta-
kýto pracovný čas? Aký bude povinný
týždenný pracovný čas?
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Okresná prokuratúra Bratislava I
Kvetná 13
P. O. Box 65
820 05 Bratislava 2
–––––––––––––––––––––––––––
V XY dňa 15. 11. 2017

Vec:
Trestné oznámenie o spáchaní trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného

Oznamovatelia:

1. Janko Mrkvička
Trvale bytom: xy
Dátum narodenia: xy
Číslo OP: xy

2. Marienka Krásna
Trvale bytom: xy
Dátum narodenia: xy
Číslo OP: xy

3. Denis Veľký
Trvale bytom: xy
Dátum narodenia: xy
Číslo OP: xy

I. Trestné oznámenie
Podľa § 196 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskor-
ších predpisov podávame trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre okol-
nosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin nevyplatenia mzdy a od-
stupného podľa § 214 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení
neskorších predpisov.

II. Informácie o spoločnosti Elá hop, s. r. o.
Spoločnosť Elá hop, s. r. o., sídlo: XY, IČO: XY, konateľ: Juraj Jánošík, spoločník:
Bingo s. r. o. (ďalej len „EH“, resp. „Zamestnávateľ“).

EH je obchodnou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje predaj orientálnych kobercov.
Spoločnosť EH úzko spolupracovala so spoločnosťou Lietame hore, s. r. o.. sídlo:
XY, IČO: XY, konateľ: Juraj Jánošík, spoločník: Bingo s. r. o. (ďalej len „LH“). Zamest-
nanci spoločnosti EH a LH vykonávali obvykle činnosť na rovnakej adrese: XY.

V spoločnosti EH došlo dňa XX k zmene v osobe konateľa, kedy Janka Hraška na-
hradil Juraj Jánošík. Zároveň v tom období došlo k zmene v rámci spoločníka,
spoločník Janko Hraško bol nahradený spoločnosťou Bingo, s. r. o. Obdobné zme-
ny nastali aj v spoločnosti LH, kedy bol spoločník Janko Hraško nahradený spoloč-
nosťou Bingo, s. r. o., a osoba konateľa Janka Hraška bola nahradená konateľom
Jurajom Jánošíkom.

Osoba Juraja Jánošíka v obchodnom registri figuruje vo viacerých spoločnos-
tiach, zaujímavou je spoločnosť Slovenský odboj, s. r. o. v „konkurze“ (IČO: XY).
Obdobná situácia (vyhlásenie konkurzu) hrozí aj v prípade spoločnosti EH a LH.

Dôkaz:

1. Výpis z Obchodného registra – EH

2. Výpis z Obchodného registra – LH

O prevode obchodného podielu a zmene v osobe konateľa sme boli ako oznamo-
vatelia a zároveň zamestnanci informovaní dňa XY emailom odosielaným Jura-
jom Jánošíkom, v ktorom bolo prisľúbené, že budú výplaty vyplatené najneskôr
v týždni od 16. 10. 2017 do 20. 10. 2017. V poslednom emaile zo dňa XY boli
niektorí zamestnanci informovaní, že výplaty za september aj október budú vypla-
tené do 15. 11. 2017.

Dôkaz:

3. Email zo dňa XY z emailovej adresy: XY
Email zo dňa XY z emailovej adresy: XY

Odpoveď.

Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je
zamestnanec k dispozícii zamestnávate-
ľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v sú-
lade s pracovnou zmluvou. Zákonník prá-
ce v § 85 ustanovuje pracovný čas, ktorý
môže zamestnanec najviac odpracovať,
tzv. zákonný pracovný čas.

V rámci týždňa môže zamestnanec odpra-
covať najviac 40 hodín, v rámci pracovné-
ho dňa najviac 12 hodín za deň. Pracovný
čas, ktorý ustanoví zamestnávateľ pre celú
firmu alebo jej zložky v rámci zákonného
týždenného pracovného času, je ustanove-
ný týždenný pracovný čas.

Pracovný čas, ktorý je zamestnanec po-
vinný odpracovať v príslušnom týždni po
rozvrhnutí ustanoveného týždenného pra-
covného času, je určený týždenný pracov-
ný čas, ktorý môže byť rozvrhnutý rovno-
merne alebo nerovnomerne.

Základné pravidlá pre rovnomerné rozvrh-
nutie pracovného času podľa § 86 Zákon-
níka práce sú:

– pracovný čas v jednotlivých dňoch ne-
presiahne 9 hodín,

– rozdiel dĺžky pracovného času pripa-
dajúci na jednotlivé týždne nepresiah-
ne 3 hodiny,

– týždenný pracovný čas sa zásadne roz-
vrhuje na 5 pracovných dní v týždni.

Rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne
možno:

– na kratšie obdobie, ktoré podľa § 87
ods. 1 Zákonníka práce nesmie pre-
siahnuť 4 mesiace, pričom toto obdo-
bie sa môže neobmedzene opakovať,
a priemerný týždenný pracovný čas ne-
smie presiahnuť v období štyroch me-
siacov ustanovený týždenný pracovný
čas, alebo

– na dlhšie obdobie, podľa § 87 ods. 2
Zákonníka práce najviac na obdobie
12 mesiacov, pri činnostiach, pri kto-
rých je v priebehu roka rozdielna po-
treba práce, a priemerný týždenný
pracovný čas v tomto období nesmie
presiahnuť ustanovený týždenný pra-
covný čas.

Zo znenia otázky usudzujeme, že u zamest-
návateľa je ustanovený týždenný pracovný
čas 40 hodín, ktorý je rovnomerne rozvrh-
nutý na päť pracovných dní na pondelok až
piatok.

Potreba práce nad určený týždenný pra-
covný čas, vykonávaná mimo rámca rozvr-
hu pracovných zmien sa rieši prácou nad-
čas podľa § 97 Zákonníka práce, za ktorú
zamestnávateľ poskytne mzdové zvýhod-
nenie alebo náhradné voľno podľa § 121
Zákonníka práce.

Zamerajte svoju reklamu cielene. Ponúkame nezávislý mediálny priestor.
Kontaktujte nás na inzercia@pp.sk.
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V rámci pôsobenia v EH sme mali k dispozícii rozličnú drahú špeciálnu techniku,
nevieme dôveryhodne zistiť, vo vlastníctve ktorej zo spoločností je daná technika
v súčasnosti. V zhľadom na skutočnosť, že nemáme prístup k účtovným dokla-
dom, nevieme správne vyhodnotiť dôveryhodnosť daných informácií, obávame
sa však, že úmyselným konaním neznámeho páchateľa mohlo dôjsť k vykonaniu
rôznych opatrení smerujúcich k zmareniu vyplatenia mzdy zamestnancov spoloč-
nosti EH za mesiac september 2017, október 2017. Zastávame názor, že vo vnút-
ri oboch spoločností (EH aj LH) mohlo dôjsť k finančným operáciám a k vykona-
niu prípravných opatrení, ktoré mohli smerovať k zmareniu vyplatenia týchto
peňažných prostriedkov, preto žiadame orgány činné v trestnom konaní, aby pre-
šetrili postup a dispozíciu s účtami spoločností EH a LH. Máme dôvodnú obavu, že
neznámi páchatelia mohli narábať s peňažnými prostriedkami tak, aby účelo-
vo zabránili uspokojeniu nárokov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov.
Prípadne neznámi páchatelia mohli uspokojiť nároky iných osôb pred náro-
kom nás - oznamovateľov, čo by mohlo zakladať skutkovú podstatu trestného
činu zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 Trestného zákona. Máme vedo-
mosť, že EH a EL má početné neuhradené faktúry vo vzťahu k svojím exter-
ných spolupracovníkov. Niektorí veritelia si sami odniesli zo sídla spoločnosti
EH rôzne špeciálne stroje, počítače, kamery, počítačové obrazovky a pod.
Z tohto dôvodu navrhujeme orgánom činným v trestnom konaní zabezpečiť
účtovné knihy oboch spoločností. Taktiež chceme upozorniť na konanie, kde
v oboch spoločnostiach pred splatnosťou mzdy za mesiac september 2017 došlo
k náhlym zmenám v riadiacich orgánoch spoločností.

III. Informácie o zamestnancoch
spoločnosti EH

Dovoľujeme si oznámiť, že my – oznamovatelia trestného činu, sme všetci boli za-
mestnancami spoločnosti EH a do dnešného dňa sme neprijali mzdu za mesiac
september 2017, konkrétne:

Janko Mrkvička
Pracovná pozícia: Drvič odpadkov (Pracovná zmluva zo dňa 31. 10. 2016)
Fixná mzda: 1 200 eur
Splatnosť: najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca
Mzda za 09/2017, ktorá mala byť poukázaná na účet: 1 000 eur
Výzva na úhradu mzdy: Listom zo dňa 1. 11. 2017 (Vec: Okamžité skončenie pra-
covného pomeru), prevzatý dňa 2. 11. 2017

Dôkaz:

4. Pracovná zmluva zo dňa 31. 10. 2016
Okamžité skončenie pracovného pomeru zo dňa 1. 11. 2017
Výplatná páska za mesiac september 2017

Marienka Krásna
Pracovná pozícia: sekretárka (Pracovná zmluva zo dňa 31. 10. 2016)
Fixná mzda: 800 eur
Splatnosť: najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca
Mzda za 09/2017, ktorá mala byť poukázaná na účet: 600 eur
Výzva na úhradu mzdy: Listom zo dňa 1. 11. 2017 (Vec: Okamžité skončenie pra-
covného pomeru), prevzatý dňa 2. 11. 2017

Dôkaz:

5. Pracovná zmluva zo dňa 31. 10. 2016
Okamžité skončenie pracovného pomeru zo dňa 1. 11. 2017
Výplatná páska za mesiac september 2017

Denis Veľký
Pracovná pozícia: osobný strážca (Pracovná zmluva zo dňa 31. 10. 2016)
Fixná mzda: 1 800 eur
platnosť: najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca
Mzda za 09/2017, ktorá mala byť poukázaná na účet: 1 600 eur
Výzva na úhradu mzdy: Listom zo dňa 1. 11. 2017 (Vec: Okamžité skončenie pra-
covného pomeru), prevzatý dňa 2. 11. 2017

PRÍKLAD Z PRAXE

Doplatok k minimálnej mzde

�Zamestnanci základnej umeleckej ško-
ly – rozpočtovej organizácie zriadenej
obcou – sú odmeňovaní funkčným me-
sačným platom. Doplatok do minimál-
nej mzdy sa počíta aj za dni, keď za-
mestnanec čerpá dovolenku?

Odpoveď.
Podľa Zákonníka práce mzda zamestnan-
ca nesmie byť nižšia ako minimálna mzda
ustanovená osobitným predpisom. Uve-
dené ustanovenie Zákonníka práce sa
vzťahuje aj na zamestnancov odmeňova-
ných podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme. To
znamená, že každý zamestnanec, ktorý
odpracuje celý mesiac a ktorého mzda
v kalendárnom mesiaci nedosiahne úro-
veň minimálnej mzdy, má nárok na dopla-
tok do sumy minimálnej mzdy.

Podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimál-
nej mzde platí, že ak mzda zamestnanca za
vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom
mesiaci sumu minimálnej mzdy, aj keď za-
mestnanec odpracoval plný pracovný čas
v mesiaci ustanovený zamestnávateľom,
zamestnávateľ poskytne zamestnancovi
doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi
sumou minimálnej mzdy ustanovenou na
príslušný kalendárny rok a dosiahnutou
mzdou.

V zákone č. 553/2003 Z. z. je ustanovené,
čo je plat, čo je funkčný plat a jeho jednotli-
vé zložky.

Pre túto skupinu zamestnancov je mzdou
plat, resp. na účely hrubej mzdy, resp.
priemernej mzdy a priemerného zárobku
plní túto funkciu funkčný plat.

Funkciu mzdy na účely určenia nároku na
minimálnu mzdu plní u týchto zamestnan-
cov funkčný plat.

To znamená, že ak funkčný plat zamestnan-
ca, t. j. súčet jeho tarifného platu a príplat-
kov určených mesačnou sumou, ktorý od-
pracuje všetky dni v mesiaci, nedosiahne
minimálnu mzdu 480 € za mesiac, zamest-
návateľ je mu povinný poskytnúť doplatok
k minimálnej mzde, ktorý je rozdielom me-
dzi minimálnou mzdou a funkčným platom
zamestnanca.

U zamestnancov odmeňovaných mesač-
nou mzdou sa uplatňuje mesačná minimál-
na mzda.

Mesačná minimálna mzda v plnej výške,
ktorá je ustanovená na príslušný kalendár-
ny rok, sa poskytne zamestnancovi odme-
ňovanému mesačnou mzdou len v prípa-
de, ak zamestnanec pracuje v určenom
týždennom pracovnom čase, teda na plný
pracovný úväzok a súčasne v príslušnom
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Dôkaz:

6. Pracovná zmluva zo dňa 31. 10. 2016
Okamžité skončenie pracovného pomeru zo dňa 1. 11. 2017
Výplatná páska za mesiac september 2017

Mzda za mesiac október, ktorá bola splatná dňa 15. 11. 2017, v danom termíne
nebola uhradená, keďže však nie všetci zamestnanci – oznamovatelia – dostali vý-
platné pásky za mesiac október 2017, výšku neuhradenej mzdy za mesiac októ-
ber 2017 doložíme v ďalšom trestnom konaní. My, oznamovatelia a zamestnanci
spoločnosti EH, sme konateľa spoločnosti Juraja Jánošíka viackrát emailom, tele-
fonicky alebo SMS správou vyzvali na úhradu mzdy za september 2017. Viackrát
nám bolo prisľúbené, že nám bude mzda za mesiac september 2017 vyplatená
v „ten deň“, „nasledujúci deň“, a to z dôvodu rôznych problémov – osobných aj
pracovných. V prípade nutnosti vám vieme predmetné SMS, resp. maily doklado-
vať v rámci ďalších úkonov počas trestného stíhania.

Cítime sa zo strany spoločnosti EH podvedení účelovým prevodom a následne za-
vádzaní zo strany konateľa ohľadom vyplatenia mzdy za mesiac september 2017
a október 2017. Taktiež vo viacerých rozhovoroch uverejnených na internete Juraj
Jánošík zľahčoval situáciu ohľadom nevyplatenia mzdy za mesiac september
2017. Niektorým zamestnancom, s ktorými komunikoval, uviedol, že sa neobáva
možného trestného stíhania, pretože v deň splatnosti nemal dostatok finančných
prostriedkov na účte. Juraj Jánošík v rozhovore pre Denník Inferno zo dňa 10.
11. 2017 uviedol, že finančné prostriedky boli použité na úhradu iných faktúr
a mzdy zamestnancov uhradené neboli, čo by potvrdzovalo naše podozrenie na
spáchanie trestného činu zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 Trestného záko-
na. Napriek tomu, že Juraj Jánošík takéto rozhodnutie vykonal, neinformal nás
o tom, osobne bol veľmi ťažko zastihnuteľný a finančné problémy predtým nepri-
znával. Komunikácia s osobou Juraja Jánošíka bola a je problematická a nejasná.
Pán Jozef Ozrutný nás (zamestnancov) nikdy nekontaktoval, nedisponujeme ani
jeho kontaktnými údajmi. Obávame sa, že úmyselným konaním neznámeho pácha-
teľa mohlo dôjsť k vykonaniu rôznych opatrení smerujúcich k zmareniu vyplatenia
mzdy zamestnancov spoločnosti EH za mesiac september 2017, október 2017, za-
tiaľ čo my sme čakali na vyplatenie mzdy. Naše obavy potvrdzujú aj slová Juraja Já-
nošíka, ktorý si je jeho údajnej „beztrestnosti“ z dôvodu nevyplatenia mzdy istý. Ďa-
lej by sme si vás dovolili požiadať o preverenie riadneho odvedenia sociálnych
a zdravotných odvodov za mesiac september 2017 a za mesiac október 2017.

Dôkaz:

7. Denník Inferno – článok zo dňa 11. 11. 2017

IV. Uplatnenie škody v trestnom konaní
My, oznamovatelia trestného činu a zároveň poškodení, si v trestnom konaní uplat-
ňujeme náhradu vzniknutej škody, ktorá nám vznikla vzhľadom na spáchanie trest-
ného činu nevyplatenia mzdy a odstupného podľa § 214 zákona č. 300/2005 Z. z.
Trestného zákona v znení neskorších predpisov, a to nasledovnej výške:

1. Janko Mrkvička – 1 000 eur

2. Marienka Krásna – 600 eur

3. Denis Veľký – 1 600 eur

Trestným činom vznikla škoda vo výške spolu: 3 200 eur.

V. Záver
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa domnievame, že týmto konaním bola
naplnená skutková podstata trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného po-
dľa § 214 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpi-
sov. Preto vás žiadame o preverenie tohto trestného oznámenia.

Janko Mrkvička ____________________________

Marienka Krásna ____________________________

Denis Veľký ____________________________

JUDr. Mária Kevická, PhD.

mesiaci odpracuje všetky pracovné dni,
resp. hodiny.
Zamestnancovi odmeňovanému mesač-
nou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší
týždenný pracovný čas, alebo zamestnan-
covi, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky
pracovné dni, patrí minimálna mzda vyjad-
rená v eurách za mesiac v sume zodpoveda-
júcej odpracovanému času. Suma minimál-
nej mzdy v eurách za mesiac sa v tomto
prípade zaokrúhľuje na najbližších desať
eurocentov.
V prípade, ak zamestnanec pracujúci v ur-
čenom týždennom pracovnom čase v me-
siaci neodpracuje všetky pracovné dni,
napr. preto, lebo čerpá dovolenku, suma
mesačnej minimálnej mzdy sa úmerne
zníži.
Sumou mesačnej minimálnej mzdy, ku kto-
rej sa porovnáva dosiahnutý funkčný plat
zamestnanca v takomto prípade, je pomer-
ná časť mesačnej minimálnej mzdy, ktorá
zodpovedá odpracovanému času.
Táto pomerná časť mesačnej minimálnej
mzdy sa zaokrúhľuje na najbližších desať
eurocentov matematickým spôsobom za-
okrúhľovania.

Príklad:
Pre zamestnanca odmeňovaného mesač-
nou mzdou s ustanoveným týždenným pra-
covným časom 37,5 hodiny v mesiaci, ktorý
má 21 pracovných dní, čo je 157,5 pracov-
nej hodiny, a ktorý bude v tomto mesiaci
čerpať 3 dni dovolenky, takže spolu odpra-
cuje 18 pracovných dní po 7,5 hodiny, čo
je spolu 135 pracovných hodín, bude pre
ním odpracovaný počet dní a hodín mesač-
ná minimálna mzda predstavovať sumu
412,80 € [(135,0 :157,5) x 480 =
412,80 €].
Ak zamestnanec bude čerpať dovolenku
celý mesiac, doplatok k minimálnej mzde
sa mu neposkytne, poskytne sa mu len
funkčný plat, ktorý má priznaný v mesiaci,
v ktorom čerpá dovolenku.

Záver:
Pre zamestnancov pri výkone práce vo ve-
rejnom záujme odmeňovaných podľa zá-
kona č. 553/2003 Z. z. je mzdou na účely
určenia minimálnej mzdy plat určený po-
dľa uvedeného zákona, t. j. funkčný plat.
Doplatok k minimálnej mzde sa poskytuje
len zamestnancovi, ktorý v príslušnom
mesiaci odpracuje všetky pracovné dni.
Zamestnancovi odmeňovanému mesač-
nou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší
týždenný pracovný čas, alebo zamestnan-
covi, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky
pracovné dni, patrí minimálna mzda
v sume zodpovedajúcej odpracovanému
času.
Ak zamestnanec čerpá dovolenku, suma
mesačnej minimálnej mzdy sa úmerne
kráti v závislosti od odpracovaného času.

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



Nevyplatenie mzdy – návrh na vyhlásenie
konkurzu na zamestnávateľa a žiadosť
o dávku garančného poistenia
Ak je zamestnávateľ platobne neschopný, časť jeho povinností na seba dočasne
prevezme štát.1) Každý zamestnávateľ je povinný platiť zo mzdy zamestnanca
odvody do Sociálnej poisťovne, časť finančných prostriedkov je určená na ga-
rančné poistenie. Dávka garančného poistenia slúži na uspokojenie nárokov za-
mestnancov z pracovnoprávneho vzťahu, a to v dôsledku platobnej neschop-
nosti zamestnávateľa. Ak je viac než zrejmé, že zamestnávateľ nemá finančné
prostriedky, no napriek tomu nebolo začaté konkurzné konanie, zamestnanci
môžu iniciovať začatie konkurzného konania. Prečo je konkurzné konanie tak
dôležité? Pretože len vďaka konkurznému konaniu a platobnej neschopnosti za-
mestnávateľa si zamestnanci môžu uplatňovať dávku garančného poistenia
v príslušnej Sociálnej poisťovni.

Nie je to však vôbec také jednoduché. Aby zamestnanci (ako veritelia) mohli
podať návrh na vyhlásenie konkurzu, musia vyriešiť viacero prekážok. Jednou
z nich je aj preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo
veci konkurzu na majetok PO, ktorého výška je 1 659,70 eura. Ako tieto pre-
kážky vyriešiť, si ukážeme na jednoduchej modelovej situácii.

Skutkový stav:

Zamestnávateľ nevyplatil viacerým zamestnancom mzdy. Zamestnanci boli v pra-
covnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, t. j. mali uzatvorenú pracovnú zmluvu.
Vzhľadom na nevyplatenie mzdy za mesiac september 2017 (viac ako 15 dní po
splatnosti) zamestnanci okamžite skončili pracovný pomer v zmysle ust. § 69
ods. 1 písm. b) Zákonníka práce dňa 2. 11. 2017. V zmysle ust. § 69 ods. 4 Zákon-
níka práce im vznikol nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesač-
ného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov, ktorá je splatná dňa 15. 12.
2017. Zamestnanci majú záujem o čerpanie dávky garančného poistenia.

Ad 1) Návrh na vyhlásenie konkurzu

Legislatívny rámec:

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „zákon o konkurze“)

� Ust. § 11 ods. 1 zákona o konkurze: „Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podá-
va na príslušnom súde (ďalej len „súd“). Návrh na vyhlásenie konkurzu je
oprávnený podať dlžník, veriteľ, v mene dlžníka likvidátor alebo iná osoba,
ak to ustanovuje tento zákon.“

� Ust. § 11 ods. 3 zákona o konkurze: „Veriteľ je oprávnený podať návrh na vy-
hlásenie konkurzu, ak môže odôvodnene predpokladať platobnú neschop-
nosť svojho dlžníka. Platobnú neschopnosť dlžníka možno odôvodnene
predpokladať vtedy, ak je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň
dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi a bol jedným z tých-
to veriteľov písomne vyzvaný na zaplatenie.“

� Ust. § 12 ods. 1 zákona o konkurze: „Návrh na vyhlásenie konkurzu musí ob-
sahovať všeobecné náležitosti návrhu podľa osobitného predpisu. Podpis
navrhovateľa, ktorý nie je orgánom verejnej moci, musí byť v návrhu úradne
osvedčený. Návrh musí byť podaný v dvoch rovnopisoch spolu s prílohami.“

� Ust. § 12 ods. 2 písm. e) zákona o konkurze: „Ak návrh na vyhlásenie kon-
kurzu podáva veriteľ, v návrhu je povinný uviesť skutočnosti, z ktorých
možno odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť dlžníka, ako aj
označiť svoju pohľadávku 30 dní po lehote splatnosti a označiť ďalšieho ve-
riteľa s pohľadávkou 30 dní po lehote splatnosti. K návrhu je veriteľ povinný
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Stručne:
V prípade, že zamestnávateľ nevyplatil
zamestnancovi mzdu, má zamestnanec
viacero možností, ako mu môže byť mzda
vyplatená.
Zamestnanec môže podať trestné ozná-
menie a uplatňovať si škodu v trestnom
konaní alebo si môže nárokovať svoju
mzdu v civilnom konaní, v súdnom spore
so zamestnávateľom. Čo však v prípa-
de, ak zamestnávateľ nemá finančné
prostriedky na uspokojenie nárokov
zamestnancov? Ako môžu dostať za-
mestnanci aspoň časť svojej mzdy, na
ktorú majú nárok?

ODKAZ

1) Po vyplatení dávky garančného pois-
tenia sa zamestnávateľ stáva dlžní-
kom Sociálnej poisťovne.

NEPREHLIADNITE

Postup:
1. Zamestnanci podajú návrh na vy-

hlásenie konkurzu.
2. Po doručení návrhu na vyhlásenie

konkurzu na príslušný súd môžu
zamestnanci požiadať o dávku ga-
rančného poistenia.

PRÍKLAD Z PRAXE

Zaradenie chovateľa zvierat do
platovej triedy

�V školskom zariadení (centrum voľného
času) je zamestnaný chovateľ zvierat,
pretože má kone, ovce, pštrosy atď.
Ako ho zaradiť podľa katalógu pracov-
ných činností?

Odpoveď.

Zamestnanci pri výkone práce vo verej-
nom záujme sa v súlade so zákonom
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niekto-
rých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme zaraďujú do platovej
triedy podľa najnáročnejšej pracovnej čin-
nosti z hľadiska jej zložitosti, zodpoved-
nosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže,
ktorú majú u zamestnávateľa vykonávať
podľa druhu práce dohodnutého v pracov-
nej zmluve, a podľa splnenia kvalifikač-
ných predpokladov, ktoré sú potrebné na
jej vykonávanie.



pripojiť listiny, ktoré dokladajú jeho pohľadávku označenú v návrhu. Navr-
hovateľ pohľadávku doloží písomným vyhlásením s úradne osvedčenými
podpismi najmenej piatich zamestnancov alebo bývalých zamestnancov
dlžníka, ktorí nie sú jeho spriaznenými osobami, o nesplnení ich pohľadávky
na mzde, odstupnom alebo odchodnom 30 dní po lehote splatnosti; navr-
hovateľom v tomto prípade môže byť len zamestnanec alebo bývalý za-
mestnanec dlžníka, ktorý nie je osobou spriaznenou s dlžníkom a ktorý je
zastúpený odborovou organizáciou, aj keď nie je jej členom.“

� Ust. § 13 ods. 3 zákona o konkurze: „Povinnosť zaplatiť preddavok nemá na-
vrhovateľ, ktorý doložil pohľadávku podľa § 12 ods. 2 písm. e). Ak súd v tom-
to prípade po tom, čo dlžníkovi ustanovil predbežného správcu, konkurzné
konanie pre nedostatok majetku zastavil, odmenu a výdavky predbežného
správcu platí Sociálna poisťovňa. O nároku predbežného správcu súd rozhod-
ne v uznesení o určení odmeny a výdavkov predbežného správcu; proti tomu-
to uzneseniu je oprávnená podať odvolanie Sociálna poisťovňa.“

� Ust. § 14 ods. 1 zákona o konkurze: „Ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie
konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr do 15 dní od
doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania. Inak v rovnakej
lehote uznesením poučí navrhovateľa o nedostatkoch návrhu a vyzve ho,
aby tieto nedostatky v lehote 10 dní odstránil. Ak tak navrhovateľ neurobí,
súd návrh odmietne najneskôr do 15 dní po tom, čo uplynula lehota na od-
stránenie nedostatkov. Inak v rovnakej lehote rozhodne o začatí konkurzné-
ho konania. Voči uzneseniu o odmietnutí návrhu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie o začatí konkurzného konania alebo uznesenie o odmietnutí ná-
vrhu súd doručí navrhovateľovi a dlžníkovi; uznesenie o odmietnutí návrhu
súd nezverejňuje v Obchodnom vestníku.“

Riešenie:

Na to, aby mohli zamestnanci podať návrh na vyhlásenie konkurzu bez povin-
nosti úhrady preddavku:

a) minimálny počet zamestnancov alebo bývalých zamestnancov, ktorí návrh
podajú, musí byť najmenej 5,

b) zamestnanci musia byť zastúpení odborovou organizáciou – zo zákona ne-
musia byť členmi danej odborovej organizácie, ale obvykle to odborová or-
ganizácia vyžaduje,

c) spoločne vypracujú návrh na konkurz, ktorý musí obsahovať všetky záko-
nom stanovené náležitosti.

Návrh na konkurz odporúčame súdu doručiť po splatnosti poslednej pohľadáv-
ky zamestnanca, t. j. v našom prípade po 15. 12. 2017.

Návrh na konkurz by mal najmä obsahovať všeobecné náležitosti v súlade s ust.
§ 127 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „Civilný spo-
rový poriadok“) a náležitosti v zmysle ust. § 12 zákona o konkurze, najmä:

a) ktorému súdu je podanie určené – informácie o príslušnom súde, ktorému
je návrh adresovaný – ust. § 24 Civilného sporového poriadku rieši prísluš-
nosť súdov na konkurzné konanie a reštrukturalizačné konanie,

– príslušným je okresný súd v sídle kraja, napr. ak má spoločnosť sídlo
v Leviciach, príslušným bude Okresný súd Nitra, pretože ide o obvod
Krajského súdu Nitra,

b) kto ho robí – informácie o zamestnancoch (najmä meno, trvale bytom, dá-
tum narodenia) a o odborovej organizácii, ktorá ich zastupuje,

– odporúčame uviesť čo najpodrobnejšie informácie o zamestnancoch,
aby bolo zrejmé, o ktorého zamestnanca ide,

– taktiež odporúčame k návrhu pripojiť znenie stanov odborovej organi-
zácie, ktorá zamestnancov zastupuje, a taktiež dokument, ktorý preu-
kazuje, kto je osobou, ktorá zastupuje odborovú organizáciu navonok,
t. j. kto je osobou, ktorá je oprávnená daný návrh na konkurz podpísať
v mene odborovej organizácie,
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Pri zaradení zamestnanca do platovej trie-
dy zamestnávateľ neprihliada na dosiah-
nutý vyšší stupeň vzdelania alebo na iný
druh osobitného kvalifikačného predpo-
kladu, ako je stupeň vzdelania alebo druh
osobitného kvalifikačného predpokladu,
ktoré sú v katalógu alebo v osobitnom
predpise ustanovené pre ním vykonávanú
najnáročnejšiu pracovnú činnosť.

Jednotlivé pracovné činnosti vykonávané
zamestnancami pri výkone práce vo verej-
nom záujme s kvalifikačným predpokla-
dom ustanoveným na jej vykonávanie sú
uvedené v nariadení vlády SR č. 341/2004
Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pra-
covných činností pri výkone práce vo verej-
nom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní
v znení neskorších predpisov, v tzv. kataló-
gu pracovných činností.

Pracovné činnosti chovateľa zvierat sú
uvedené v časti 14. Pôdohospodárstvo prí-
lohy č. 2 uvedeného nariadenia vlády, pod
nadpisom „pracovné činnosti z okruhu
živočíšnej výroby“. Pracovná činnosť „Po-
mocná práca pri chove, ošetrovaní a kŕme-
ní zvierat„ je zaradená v 2. platovej triede
bez ustanovenej požiadavky vzdelania.

Pracovná činnosť „Základná práca pri
ošetrovaní zvierat podľa pokynov“ je zara-
dená v 3. platovej triede a pracovná čin-
nosť „Samostatné bežné ošetrovanie zvie-
rat vrátane kŕmenia zvierat, pomoc pri
veterinárnych zákrokoch“ je zaradená v 4.
platovej triede.

Na vykonávanie obidvoch pracovných čin-
ností zaradených do 3. a 4. platovej triedy
sa vyžaduje stredné vzdelanie.

Z uvedeného ustanovenia zákona vyplýva,
že pri zaraďovaní uvedeného zamestnanca
do platovej triedy zamestnávateľ zohľadní
najnáročnejšiu pracovnú činnosť, ktorú ten-
to zamestnanec vykonáva, a skutočnosť, či
zamestnanec spĺňa kvalifikačné predpokla-
dy, ktoré sú ustanovené na jej vykonávanie.

Zastávame názor, že uvedenému zamest-
nancovi prináleží zaradenie do 4. platovej
triedy, ak spĺňa požadovaný kvalifikačný
predpoklad ustanovený na jej vykonáva-
nie, ktorým je najmenej stredné vzdelanie.

Záver:

Zamestnávateľ zaradí zamestnanca pri vý-
kone práce vo verejnom záujme do plato-
vej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej
činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpoved-
nosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže,
ktorú má vykonávať podľa druhu práce do-
hodnutého v pracovnej zmluve, a podľa
splnenia kvalifikačných predpokladov, kto-
ré sú potrebné na jej vykonávanie.

Pri zaradení zamestnanca do platovej trie-
dy zamestnávateľ neprihliada na získaný
vyšší stupeň vzdelania zamestnanca, ako
sa podľa katalógu vyžaduje na ním vyko-
návanú najnáročnejšiu pracovnú činnosť.

Páči sa vám portál www.daneprolidi.cz? No nenašli ste tému, ktorú potrebujete?
Píšte na adresu info@daneprolidi.cz a staňte sa tak spolutvorcom nášho odborného

portálu pre Českú republiku.



– informácie o odborových organizáciách sú zverejnené na stránkach
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/?
registre-evidencie-zoznamy-informacie-o-registracii, stačí si zistiť kon-
taktné údaje a požiadať ich o pomoc, nie je to povinnosť odborov, aby
zamestnancov zastupovali, preto nájdenie odborovej organizácie môže
byť dlhodobejší proces,

c) ktorej veci sa týka – v rámci návrhu na konkurz je dôležité uviesť identifiká-
ciu zamestnávateľa (dlžníka), odporúčame pripojiť k návrhu aj aktuálny vý-
pis z obchodného registra, aby bolo jasné, kde má dlžník sídlo a kto je štatu-
tárnym orgánom zamestnávateľa,

– uveďte aj ďalšie informácie o zamestnancoch vo vzťahu k nevyplate-
nej mzde, najmä pracovnú pozíciu, dĺžku trvania pracovného pomeru,
výšku mzdy, výšku nevyplateného mzdového nároku, spôsob uplatne-
nia nároku u zamestnávateľa (napr. výzva na úhradu mzdy), popis situ-
ácie v spoločnosti zamestnávateľa, dôvody, ktoré viedli k podaniu
návrhu na konkurz, spolu s listinami preukazujúcimi dané skutočnosti,

d) čo sa ním sleduje – návrh na vyhlásenie konkurzu musí obsahovať skutoč-
nosti, ktoré nasvedčujú tomu, že zamestnávateľ je v úpadku (zamestnáva-
teľ je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený),

e) označenie pohľadávky 30 dní po lehote splatnosti – nevyplatenú mzdu je
potrebné vyčísliť a doložiť nárok príslušnými dôkazmi, napr. výplatnými
páskami,

– v návrhu môžete uviesť aj pohľadávky po lehote splatnosti menej ako
30 dní, ale návrh musí určite obsahovať aj pohľadávky po 30-dňovej
lehote splatnosti,

f) informáciu o skutočnosti, že boli splnené podmienky na oslobodenie povin-
nosti úhrady preddavku – stačí uviesť, že ste min. 5 zamestnanci, ktorí sú
zastúpení odborovou organizáciu a že ste k návrhu na konkurz pripojili po-
trebné písomné vyhlásenia s úradne osvedčenými podpismi o nesplnení
pohľadávky na mzde,

g) podpis – keďže ide o návrh na konkurz, podpisy zamestnancov a zástupcu
odborového zväzu musia byť úradne osvedčené (odporúčame osvedče-
nie podpisov na matrike, je to lacnejšie ako u notára),

h) prílohy – listiny preukazujúce skutočnosti uvedené v návrhu (napr. výpis
z obchodného registra, pracovné zmluvy zamestnancov, výplatné pásky za-
mestnancov, stanovy odborovej organizácie),

i) písomné vyhlásenie s úradne osvedčenými podpismi najmenej piatich za-
mestnancov alebo bývalých zamestnancov o nesplnení ich pohľadávky na
mzde alebo odstupnom, alebo odchodnom 30 dní po lehote splatnosti (od-
porúčame osvedčenie podpisov na matrike, je to lacnejšie ako u notára) –
bez písomného vyhlásenia nebude možné rozhodnúť o začatí konkurzného
konania bez úhrady preddavku.

Návrh s pripojenými listinami dokazujúcimi skutočnosti uvedené v návrhu musí
byť doručený súdu v dvoch vyhotoveniach.

Ad 2) Žiadosť o dávku garančného poistenia

Žiadosť o dávku garančného poistenia obsahuje:

a) údaje o žiadateľovi (časť A, časť B, časť C) – osobné údaje zamestnanca,

b) údaje o zamestnávateľovi (časť D),

c) informácie o pracovnoprávnom vzťahu (časť E) – nárok na dávku garančné-
ho poistenia má zamestnanec, ktorý mal uzatvorený pracovný pomer, doho-
du o vykonaní práce, dohodu o brigádnickej práci študentov, dohodu o pra-
covnej činnosti, alebo zamestnanec, ktorý je zároveň členom družstva,

– v žiadosti je nevyhnutné označiť, o ktorý pracovnoprávny vzťah ide
a odkedy dokedy pracovnoprávny pomer trval,
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POZNÁMKA

Po doručení návrhu na príslušný súd po-
dateľňa vydá potvrdenie, ktoré bude ob-
sahovať, kedy a kde bol návrh na vyhlá-
senie konkurzu prijatý, spisovú značku
konania, ktorému sudcovi bola vec pri-
delená na rozhodnutie, koľko bolo doru-
čených vyhotovení návrhu aj spolu s prí-
lohami.
Potvrdenie obsahuje aj informáciu, že
nebol zaplatený preddavok (poplatok).
Odporúčame doručiť návrh na vyhláse-
nie konkurzu osobne. Skráti sa tak čas
a už v ten deň je možné si požiadať na
príslušnej Sociálnej poisťovni o vyplate-
nie dávky garančného poistenia.

PRÍKLAD Z PRAXE

Náhrada príjmu pri PN
�Zamestnanec, ktorý je poberateľom inva-

lidného dôchodku, má uzatvorenú doho-
du o pracovnej činnosti. Je v nemocnici.
Musí si dať vypísať doklad o práce-
neschopnosti, aj keď neplatí nemocen-
ské poistenie? Nemá nárok na náhradu
príjmu za prvých 10 dní? Mohol mať aj
odmenu počas tejto PN?

Odpoveď.
Je na zamestnancovi, či požiada lekára o vy-
stavenie dokladu o dočasnej pracovnej ne-
schopnosti, keďže má uzatvorenú dohodu
o pracovnej činnosti. Avšak aj napriek tomu,
že bude mať vystavený uvedený doklad, ne-
vznikne mu nárok na náhradu príjmu pri do-
časnej pracovnej neschopnosti a rovnako
tak nebude mať nárok ani na nemocenské.
Vyplýva to z § 4 zákona č. 462/2003 Z. z.
o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej ne-
schopnosti a z § 20 a § 30 zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Ak
však lekár vystaví doklad o práceneschop-
nosti, potom zamestnávateľ vykáže počet
dní platenia poistenia zníženého o dni prá-
ceneschopnosti v mesačnom výkaze poist-
ného na účely sociálneho poistenia a počas
tohto obdobia zamestnanec nemá povin-
nosť platiť poistné. Z otázky nie je zrejmé,
z akého dôvodu chce zamestnávateľ vypla-
tiť zamestnancovi odmenu. Zamestnanec
nepracuje, to znamená, že počas tohto ob-
dobia mu nevzniká nárok na odmenu.
Záver:
Poberateľ invalidného dôchodku, ktorý má
uzatvorenú dohodu, nemá nárok na náhra-
du príjmu pri dočasnej pracovnej neschop-
nosti a nemá nárok ani na nemocenské.



d) dátum vzniku platobnej neschopnosti (časť F) – dátum, kedy bol podaný
návrh zamestnancov na začatie konkurzného konania na súd, alebo dátum,
kedy bolo vydané uznesenie o začatí konkurzného konania,

e) uplatňované nároky z pracovnoprávneho vzťahu a ich výška (časť G) – to
znamená, že ak nebola zaplatená mzda za mesiac september 2017, tak ob-
dobie je 1. 9. 2017 – 30. 9. 2017,

– výška uplatňovaných pracovnoprávnych nárokov je výška čistej mzdy,
ktorá mala byť vyplatená,

f) súdne trovy, ak nejaké vznikli (časť H),
g) údaje o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej nú-

dzi (časť I),
h) údaje o dôchodku (časť J) – ak zamestnanec nie je poberateľom dôchodku,

stačí uviesť do kolónky NIE,
i) informácie o spôsobe vyplatenia dávky garančného poistenia (časť K) –

v hotovosti alebo prevodným príkazom na účet,
j) vyhlásenie žiadateľa (časť L) – dátum podania žiadosti a podpis,
k) prílohy (časť M) – prílohami by mali byť najmä fotokópia pracovnej zmluvy

(dohody), výplatné pásky, kópia návrhu na konkurz (ak už nebola doručená
na Sociálnu poisťovňu).

Ďalšie informácie týkajúce sa nároku na dávku garančného poistenia:
a) príslušnosť Sociálnej poisťovne, kde si zamestnanec má uplatniť nárok

na dávku garančného poistenia
– príslušná je pobočka Sociálnej poisťovne podľa miesta útvaru zamest-

návateľa, ktorý vedie evidenciu miezd, alebo podľa sídla zamestnáva-
teľa alebo jeho organizačnej zložky, ak evidenciu miezd vedie iná
právnická osoba alebo fyzická osoba, alebo ak útvar, ktorý vedie evi-
denciu miezd, je mimo územia Slovenskej republiky,

– ak nemáte istotu, ktorá Sociálna poisťovňa je príslušná, zavolajte na
pobočku Sociálnej poisťovne, v ktorej obvode má zamestnávateľ síd-
lo, pobočka potvrdí, či je príslušná na prevzatie žiadosti o dávku ga-
rančného poistenia,

b) maximálna výška dávky garančného poistenia
– v období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 je vo výške 2 836 eur,

c) dátum uplatnenia nároku
– dátum uplatnenia nároku je 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti

zamestnávateľa alebo odo dňa skončenia pracovnoprávneho vzťahu
(nárok si môžete uplatniť aj neskôr),

– odporúčame uplatniť si nárok čo najskôr, t. j. ideálne v deň vzniku pla-
tobnej neschopnosti. Čím je dlhšia doba čakania, tým je väčšia pravde-
podobnosť, že sa uplatnenie nároku skomplikuje,

d) potvrdenie oprávnenia nárokov
– Sociálna poisťovňa si musí uplatnenú výšku nárokov overiť u zamest-

návateľa. Niekedy zamestnanec dostane časť mzdy vyplatenú, preto
nie je možné výšku nárokov overiť len prostredníctvom výšky poistné-
ho, ktorú mal zamestnávateľ odviesť,

– Sociálna poisťovňa si nároky overuje u osoby oprávnenej na potvrde-
nie nárokov, t. j. u zamestnávateľa, predbežného správcu konkurznej
podstaty alebo u správcu konkurznej podstaty,

– daná časť je najviac komplikovaná – niekedy je problém zamestnáva-
teľa nájsť, resp. zamestnávateľ odmietne nároky potvrdiť z rôznych
dôvodov (môže sa zatajovať alebo sa môže skrývať), zamestnávateľa
kontaktuje priamo Sociálna poisťovňa, nemusí ho kontaktovať za-
mestnanec, ideálne je, ak je súdom stanovený predbežný správca ale-
bo správca konkurznej podstaty, ktorý nároky zamestnancov potvrdí
bez ďalších problémov,

e) nepotvrdenie nárokov zamestnanca
– ak zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca

konkurznej podstaty nároky nepotvrdí:
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AKTUÁLNE

BRATISLAVA (SITA) - Takmer polovica Slo-
vákov uvažuje o odchode zo svojho teraj-
šieho zamestnania. Ukázal to exkluzívny
Prieskum kandidátskych preferencií 2018
na vzorke 1 095 respondentov, zrealizova-
la personálna agentúra Grafton Slovakia.
Dve tretiny účastníkov prieskumu deklaro-
vali vysokoškolské vzdelanie (67,53 %)
a tri štvrtiny momentálne pracujú v rozsa-
hu plného úväzku (75,96 %).
Zo zamestnancov, ktorí chcú zmeniť svoje
pôsobisko, hodlá 18,87 % pristúpiť k také-
muto kroku už do jedného mesiaca. Pre-
važujúcim časovým horizontom bolo pol
roka. Približne každý piaty Slovák by využil
možnosť práce v zahraničí z dôvodu, že
chce žiť v inej krajine, ako jednu z motivácií
to označilo 22,84 % opýtaných. Za za-
mestnaním sa minimálne raz sťahovalo
36,56 % osôb, z nich 44,11 % do cudziny,
zatiaľ čo v rámci okresu len 1,64 %.
Novú prácu si vôbec nehľadá len 2,60 %
ľudí, zatiaľ čo 33,74 % sa intenzívne zaobe-
rá takýmto zámerom. Až 98,61 % účastní-
kov prieskumu pomenovalo internet ako
svoju hlavnú platformu na získavanie infor-
mácií o pracovnom trhu. Najmotivujúcejším
faktorom je výška mzdy, a to pre 77,29 %
uchádzačov, ktorí sa zapojili do prieskumu.
Z ponúknutých aspektov nasledoval osobný
rozvoj spojený s rozširovaním skúseností
(74,54 %) a pocit zmysluplnosti vykonáva-
nej práce (65,68 %).
Zlý kolektív (71,85 %) je ešte demotivujú-
cejším prvkom ako nespokojnosť s finanč-
ným ohodnotením (67,14 %), odhalil prie-
skum. Tretina zapojených (33,57 %)
priznala, že nevidí vo svojej aktuálnej práci
zmysel. Najčastejším čistým mesačným
príjmom respondentov bolo rozpätie od
700 do 899 €, týka sa 22,20 % respon-
dentov. Zhruba jeden človek z dvesto spa-
dá do kategórie čistej mzdy od 4 000 €,
konkrétne 0,62 %.
Nárastu mzdy sa v tomto roku dočkalo
47,90 % spovedaných uchádzačov. Na-
opak, mzdovo kleslo 3,96 %. Nadpolovič-
ná väčšina zvýšení miezd (52,06 %) bola
v intenciách do 10 %. O viac ako 30 % si
tento rok polepšilo 5,41 % pracovníkov
z tých, ktorí finančne stúpli. Značne pozo-
ruhodný je pritom údaj, že ak niekomu išlo
ohodnotenie v sledovanom období nadol,
potom to až v 21,88 % prípadov bol re-
gres nad 30 %.
Dvadsať až tridsať minút cesty do práce
uviedlo 29,63 % účastníkov ankety, za 10
až 20 minút to zvládne 22,96 %, ani do
jednej hodiny sa nezmestí 6,54 %. Trvanie
svojej cesty do práce považuje za akurát-
ne 67,28 %, ako prílišný posúdilo terajší
stav 19,75 %, aj viac času na dochádza-
nie by znieslo 12,96 %.

Danovecentrum.sk formou ročného predplatného k prémiovému prístupu
na 12 mesiacov len za 192,50 € pre jedného užívateľa? Je to možné! Volajte vašej

osobnej operátorke a objednajte si firemný multi-prístup na Daňové centrum.



(i) pobočka Sociálnej poisťovne poskytne zamestnancovi predda-
vok na túto dávku vo výške nároku, najviac do sumy životného mi-
nima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platného v čase rozhodnu-
tia o poskytnutí preddavku, za jeden kalendárny mesiac,

(ii) rozdiel medzi poskytnutým preddavkom na dávku garančného
poistenia a nárokom na dávku garančného poistenia bude dopla-
tený, ak zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty
alebo správca konkurznej podstaty predloží požadované údaje
najneskôr do jedného roka od poskytnutia preddavku,

(iii) ak zamestnávateľ nepredloží požadované doklady najneskôr do
jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu
o začatí konkurzného konania, resp. uznesenia súdu o odmietnutí
návrhu na vyhlásenie konkurzu a správca konkurznej podstaty
najneskôr do jedného roka od poskytnutia preddavku, pobočka
Sociálnej poisťovne doplatí do 30 dní od skončenia tejto lehoty
dávku garančného poistenia do výšky nároku, najviac do výšky
minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňo-
vaných mesačnou mzdou podľa osobitného predpisu platnej
v období, v ktorom zamestnávateľ neuspokojoval nároky zamest-
nancov z pracovnoprávneho vzťahu;

– nároky zamestnancov nemusia byť potvrdené predbežným správcom
alebo správcom napr. z dôvodu chýbajúcej alebo chybne vedenej
mzdovej agendy.

Viac informácií týkajúcich sa dávky garančného poistenia je možné získať
na stránke Sociálnej poisťovne: http://www.socpoist.sk/davka-garancneho-
poistenia/1359s alebo priamo na ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne.

Tak ako návrh na konkurz, tak aj žiadosť o dávku garančného poistenia odporú-
čame odovzdať na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne osobne, ušetrí sa tak
čas v prípade, že budú na žiadosti niektoré informácie uvedené nesprávne.

Ďalšie užitočné informácie

To, či súd vydal uznesenie o začatí konkurzného konania, zistíte prostredníctvom
Obchodného vestníka, ktorý je zverejnený aj na internete: https://www.justice.
gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx.

Ak zamestnanci nemajú priestor, aby neustále kontrolovali celé znenie Obchod-
ného vestníka, informácie o konkrétnej spoločnosti a o tom, či bolo niečo v Ob-
chodnom vestníku zverejnené, zistíte na webovej stránke Ministerstva spravodli-
vosti SR, do vyhľadávači si zadáte heslo „Obchodný vestník“ a následne na
stránke Obchodného vestníka prejdete na sekciu „Vyhľadávanie v Obchodnom
vestníku“ alebo jednoducho prostredníctvom priameho linku: https://www.justice.
gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx stačí
zadať meno subjektu, o ktorý ide.

V prípade vydania uznesenia o začatí konkurzného konania odporúčame kon-
taktovať príslušný súd s cieľom zistenia ustanovenia predbežného správcu kon-
kurzného konania. Styk s predbežným správcom konkurzného konania pomôže
dohliadnuť na naplnenie nárokov zamestnancov a zamestnanci tak budú mať
prehľad, čo sa deje so spoločnosťou, či bude na danú spoločnosť vyhlásený kon-
kurz, alebo bude konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku.

Záver

Uplatnenie mzdových nárokov z dávky garančného poistenia je náročné a zdĺha-
vé a jeho koniec je neistý. Sociálna poisťovňa nemá reálne donucovacie možnosti
vo vzťahu k zamestnávateľovi, ktorého súčinnosť si mnohokrát nevie vynútiť. Na-
priek všetkému, keďže zamestnávateľ povinne odvádza garančné poistenie, bola
by škoda túto cestu nevyužiť.

JUDr. Mária Kevická, PhD.
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PRÍKLAD Z PRAXE

Zmena zamestnávateľa štátneho
príslušníka tretej krajiny

�Zamestnávateľ chce prijať do pracovné-
ho pomeru zamestnanca zo Srbska. Je
zamestnaný v inej firme v SR, ale chce
dať výpoveď a nastúpiť u nového za-
mestnávateľa. Má vydané Povolenie na
pobyt RExxxxx, Druh pobytu - prechod-
ný, Poznámky - zamestnanie, platné do
31. 12. 2018. ÚPSVaR nový zamestná-
vateľ nahlási začiatok pracovného po-
meru alebo ako má postupovať?

Odpoveď.
Podmienky zamestnávania cudzincov na
Slovensku ustanovujú § 21 až § 24 záko-
na č. 5/2004 Z. z. o službách zamestna-
nosti. Najčastejšou formou zamestnáva-
nia štátnych príslušníkov tretích krajín
je zamestnávanie na základe potvrdenia
o možnosti obsadenia voľného pracovné-
ho miesta vydaného príslušným úradom
práce a udelenia prechodného pobytu na
účel zamestnania vydaného útvarom poli-
cajného zboru. Policajný útvar vydá spolu
s dokladom o pobyte aj doklad „Dodatoč-
né údaje o zamestnaní“, v ktorom uvedie
názov, adresu a identifikačné číslo za-
mestnávateľa, miesto výkonu práce, druh
vykonávanej práce a obdobie výkonu prá-
ce. Ak štátny príslušník nebude vykonávať
zamestnanie v zmysle týchto údajov, bude
sa to považovať za porušenie všeobecne
záväzných právnych predpisov a povole-
nie na pobyt sa mu môže zrušiť.
V prípade zmeny zamestnávateľa musí
nový zamestnávateľ najmenej 20 pracov-
ných dní pred podaním oznámenia štátne-
ho príslušníka tretej krajiny príslušnému
policajnému útvaru o tejto zmene, nahlásiť
úradu práce voľné pracovné miesto s ozna-
čením, že má záujem zamestnať štátneho
príslušníka tretej krajiny. Súhlasné potvr-
denie o možnosti obsadenia voľného pra-
covného miesta vydá úrad práce, ak voľné
pracovné miesto nie je možné obsadiť
uchádzačom o zamestnanie, s prihliadnu-
tím na situáciu na trhu práce. Na základe
potvrdenia policajný útvar vydá podľa § 73
ods. 18 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte
cudzincov nový doklad „Dodatočné údaje
o zamestnaní“.
Z uvedeného vyplýva, že zmena zamest-
návateľa je možná iba v prípade, ak je voľ-
né pracovné miesto nového zamestnáva-
teľa nahlásené na úrade práce aspoň 20
pracovných dní pred informovaním poli-
cajného útvaru o zmene údajov na dokla-
de „Dodatočné údaje o zamestnaní“.
Zamestnávateľ je povinný o nástupe do
zamestnania a o skončení zamestnania
informovať úrad práce do 7 pracovných
dní odo dňa nástupu do zamestnania/odo
dňa skončenia zamestnania prostredníc-
tvom tzv. informačnej karty.



Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku
Pracovná zmluva by mala obsahovať nielen zákonné náležitosti, ale i ďalšie pra-
covné podmienky, a to výplatné termíny, splatnosť mzdy, pracovný čas, ako aj vý-
meru dovolenky a dĺžku výpovednej doby. V pracovnej zmluve možno dohodnúť
ďalšie podmienky, o ktoré majú účastníci záujem, najmä ďalšie hmotné výhody.

Na aký druh dovolenky má zamestnanec nárok v zmysle
Zákonníka práce?

V zmysle ust. § 100 Zákonníka práce vzniká zamestnancovi za podmienok usta-
novených týmto zákonom nárok na:

A) dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť,

B) dovolenku za odpracované dni,

C) dodatkovú dovolenku.

A) Dovolenka za kalendárny rok alebo jej pomerná časť

Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu
istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom
roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť
(pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trva-
nia toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny
rok), ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka.

Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval pre-
važnú časť svojej zmeny.

Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne.

Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši
najmenej 33 rokov veku, je najmenej päť týždňov.

Dovolenka riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariade-
nia, riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, učiteľa, peda-
gogického asistenta, majstra odbornej výchovy, trénera športovej školy, trénera
športovej triedy, korepetítora, zahraničného lektora, vychovávateľa a dovolenka
odborného zamestnanca podľa osobitného predpisu je najmenej osem týždňov
v kalendárnom roku.

Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na
jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého za-
mestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke
jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracova-
ných dní v príslušnom kalendárnom roku.

B) Dovolenka za odpracované dni

Zamestnanec, ktorý pracuje po celý kalendárny rok pod zemou pri ťažbe neras-
tov alebo pri razení tunelov a štôlní, a zamestnanec, ktorý vykonáva práce zvlášť
ťažké alebo zdraviu škodlivé, má nárok na dodatkovú dovolenku v dĺžke jedné-
ho týždňa. Ak zamestnanec za týchto podmienok pracuje len časť kalendárne-
ho roka, patrí mu za každých 21 takto odpracovaných dní jedna dvanástina do-
datkovej dovolenky.

Za nevyčerpanú dodatkovú dovolenku nemožno poskytnúť náhradu mzdy,
táto dovolenka sa musí vyčerpať, a to prednostne. Je to najmä z dôvodu ochrany
zamestnanca, ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé.

Za zamestnanca, ktorý pracuje v sťažených alebo zdraviu škodlivých podmien-
kach alebo ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé, sa na účely
dodatkovej dovolenky podľa tohto zákona považuje zamestnanec, ktorý:
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Odmeňovanie

Stručne:
V danom článku sa budeme venovať prob-
lematike náhrady mzdy za nevyčerpanú
dovolenku v rámci trvania i pri skončení
pracovného pomeru zamestnancov vráta-
ne príkladov z praxe, judikatúry a právnych
vzorov na uplatnenie nároku zo strany za-
mestnanca.

PRÍKLAD Z PRAXE

Doba určitá
�Zamestnankyňa má uzatvorený pracov-

ný pomer na zastupovanie počas rodi-
čovskej dovolenky inej zamestnankyne.
Zastupovaná zamestnankyňa končí rodi-
čovskú dovolenku 30. 6. 2018 a od 1. 7.
2018 bude čerpať dovolenku. Môže za-
mestnávateľ ešte predĺžiť pracovný po-
mer na dobu určitú? Zastupovanie počas
rodičovskej dovolenky bolo viac ako 2
roky.

Odpoveď.
Pracovný pomer na určitú dobu možno
dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný
pomer na určitú dobu možno predĺžiť ale-
bo opätovne dohodnúť v rámci dvoch ro-
kov najviac dvakrát. Dôvody, kedy možno
predlžovať alebo opätovne uzatvárať pra-
covný pomer na dobu určitú nad rámec
dvoch rokov, uvádza § 48 ods. 4 zákona
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
Tieto dôvody sa musia uviesť v pracovnej
zmluve. Neuvedenie týchto dôvodov ne-
bude mať za následok absolútnu neplat-
nosť zmluvy, dôjde však k vzniku pracov-
ného pomeru na dobu neurčitú. Jedným
z vecných dôvodov predĺženia alebo opä-
tovného dohodnutia pracovného pomeru
na dobu určitú nad zákonný rámec je ob-
dobie dovolenky bezprostredne nadväzu-
júcej na materskú dovolenku alebo rodi-
čovskú dovolenku. Zamestnávateľ môže
z tohto dôvodu predĺžiť pracovný pomer,
a to na dobu čerpania dovolenky bezprost-
redne nadväzujúcej na rodičovskú dovo-
lenku. Po vyčerpaní dovolenky pracovný
pomer zastupujúcej zamestnankyni končí.
Zamestnávateľ už nemôže uzatvoriť pra-
covný pomer na dobu určitú.
Záver:
Dôvody, kedy možno predlžovať alebo
opätovne uzatvárať pracovný pomer na
dobu určitú nad rámec dvoch rokov, uvá-
dza § 48 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce. Keďže bude zastupovaná
zamestnankyňa čerpať dovolenku bez-
prostredne po skončení rodičovskej dovo-
lenky, zamestnávateľ môže na toto obdo-
bie ešte predĺžiť pracovný pomer na dobu

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

Volajte +421 41 70 53 222.



� trvale pracuje v zdravotníckych zariadeniach alebo na ich pracoviskách,
kde sa ošetrujú chorí s nákazlivou formou tuberkulózy a syndrómom získa-
nej imunitnej nedostatočnosti (HIV/AIDS),

� je pri práci na pracoviskách s infekčnými materiálmi vystavený priamemu
nebezpečenstvu nákazy,

� je pri práci vo významnej miere vystavený nepriaznivým účinkom ionizujú-
ceho žiarenia,

� pracuje pri priamom ošetrovaní alebo pri obsluhe duševne chorých alebo
mentálne postihnutých aspoň v rozsahu polovice určeného týždenného
pracovného času,

� pracuje nepretržite aspoň jeden rok v tropických alebo iných zdravotne
obťažných oblastiach,

� vykonáva mimoriadne namáhavé práce, pri ktorých je vystavený pôsobe-
niu škodlivých fyzikálnych alebo chemických vplyvov v takom rozsahu, že
môžu vo významnej miere nepriaznivo pôsobiť na zdravie zamestnanca,

� pracuje s dokázanými chemickými karcinogénmi alebo pri pracovných pro-
cesoch s rizikom chemickej karcinogenity.

Čerpanie dovolenky
Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom
podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov za-
mestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcel-
ku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať
na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ
je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v ka-
lendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia
prekážky v práci na strane zamestnanca.

Ak pripadne počas dovolenky zamestnanca sviatok na deň, ktorý je inak jeho ob-
vyklým pracovným dňom, nezapočítava sa mu do dovolenky.

Ak zamestnávateľ určí zamestnancovi náhradné voľno za prácu nadčas alebo za
prácu vo sviatok tak, že by pripadlo do dovolenky, je povinný určiť mu náhradné
voľno na iný deň.

Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku preto, že
zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamest-
nanca, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak, aby
sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Ak zamest-
návateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasle-
dujúceho kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal dovolenku do kon-
ca tohto kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec.
Toto čerpanie dovolenky je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi pí-
somne, najmenej 30 dní vopred; uvedená lehota môže byť so súhlasom zamest-
návateľa skrátená.

Ak si zamestnankyňa (zamestnanec) nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie
materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho
kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku jej (mu) zamestnávateľ poskytne
po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.

Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku, pretože bol uznaný za dočasne
pracovne neschopného pre chorobu alebo úraz, ani do konca nasledujúceho ka-
lendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku mu zamestnávateľ poskytne po skon-
čení dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku, pretože bol dlhodobo uvoľnený
na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie, nevyčerpanú dovolenku mu
zamestnávateľ poskytne po skončení výkonu verejnej funkcie alebo odborovej
funkcie.
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POZNÁMKA

Zamestnávateľ môže určiť zamestnan-
covi čerpanie dovolenky, aj keď dosiaľ
nesplnil podmienky na vznik nároku na
dovolenku, ak možno predpokladať, že
zamestnanec tieto podmienky splní do
konca kalendárneho roka, v ktorom do-
volenku čerpá, alebo do skončenia pra-
covného pomeru.

určitú. Po vyčerpaní dovolenky pracovný
pomer zastupujúcej zamestnankyni skon-
čí. Ak po skončení pracovného pomeru na
dobu určitú chce zamestnávateľ zamest-
nať zastupujúcu zamestnankyňu, tak už
len na dobu neurčitú.

PRÍKLAD Z PRAXE

Bankový výpis ako doklad o kúpe
�Konateľ používa na služobné cesty v EÚ

súkromné vozidlo. Účtuje sa mu základ-
ná sadzba a spotreba PHL na základe
predložených výkazov jázd a dokladov
o nákupe PHL. Konateľ za prvý polrok
vyhodil doklady o nákupe PHL, má len
cestovné príkazy a doklad o platbe - pla-
tí platobnou kartou z firemného účtu,
na ktorom je preukázateľné len to, že
tankoval na určitom mieste za istú
sumu. Je toto možné považovať za pre-
ukázateľný doklad? FR SR usmerňuje,
že je nutné doložiť doklady o nákupe -
ale opätovne je tu otázka, či je doklad
o nákupe i výpis z účtu?

Odpoveď.
Preukázateľný doklad by mal byť taký,
ktorý definuje aj počet litrov a tak isto aj
cenu za liter.
Ak sa používa súkromné auto, tak § 7 záko-
na č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhra-
dách definuje, že cenu pohonnej látky preu-
kazuje zamestnanec (konateľ) dokladom
o kúpe pohonnej látky, z ktorého je zrejmá
súvislosť s pracovnou cestou. Z bankového
výpisu je možné vyvodiť súvislosť s pracov-
nou cestou, nie je to však doklad, z ktorého
sa dá presne a jednoznačne určiť cena sa li-
ter PHL, ktorá by pri výpočte náhrady mala
byť zrejmá. Avšak zákon počíta aj s tým, že
doklad o kúpe sa stratil, resp. ho konateľ
nemá. Už v uvedenom ustanovení § 7 záko-
na je uvedené, že za predpokladu, že za-
mestnanec nepreukáže cenu pohonnej lát-
ky dokladom o kúpe, na výpočet sa použije
cena pohonnej látky, ktorá platila v čase ná-
stupu na pracovnú cestu zistená Štatistic-
kým úradom Slovenskej republiky.



Náhrada mzdy za vyčerpanú dovolenku a náhrada mzdy za nevyčerpanú
dovolenku
Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho prie-
merného zárobku.

Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky,
ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendár-
neho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zá-
robku. Počas plynutia pracovného pomeru zamestnanca nemôže byť za-
mestnancovi vyplatená náhrada mzdy za nevyčerpané štyri týždne základnej
výmery dovolenky, a to aj v prípade, ak si uvedenú dovolenku nemohol vyčer-
pať z objektívnych dôvodov. Výnimka prichádza do úvahy len v prípade skonče-
nia pracovného pomeru zamestnanca.

Náhrada mzdy v sume priemerného zárobku patrí len za rozdiel medzi trvaním
dovolenky, ktorá zamestnancovi reálne zostala, a základnou výmerou dovolenky
v trvaní 4 týždňov.

Ako je to s náhradou mzdy za nevyčerpanú dovolenku v prípade skončenia
pracovného pomeru?

Ak zamestnanec skončil pracovný pomer napríklad výpoveďou zo strany za-
mestnávateľa, a tým nestihol vyčerpať ani štyri týždne základnej výmery dovo-
lenky, patrí mu za uvedené nevyčerpané štyri týždne náhrada mzdy v sume
jeho priemerného zárobku. Rovnako za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri
týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať
do konca skončenia pracovného pomeru.

Zamestnanec je povinný vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za dovolenku alebo jej
časť, na ktorú stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevznikol.

Omeškanie zamestnávateľa s vyplatením náhrady mzdy za vyčerpanú/nevyčerpanú
dovolenku

Ak je zamestnávateľ v omeškaní s vyplatením mzdy, ale i náhrady mzdy (ako je to
v prípade náhrady mzdy za vyčerpanú alebo nevyčerpanú dovolenku), je zamestna-
nec oprávnený ho písomne vyzvať na splnenie danej povinnosti s uvedením le-
hoty na plnenie a súčasne s možným upozornením na skutočnosť, že v prípade
neplnenia zo strany zamestnávateľa sa bude domáhať vyplatenia mzdy/náhra-
dy mzdy súdnou cestou. Uvedená výzva je dôležitá z hľadiska dôkazného bremena
zamestnanca na súde. Zároveň, v súlade s ust. § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka prá-
ce, môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer, ak mu zamestnávateľ
nevyplatil mzdu, ale i náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú
pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti.

Podľa súdnej praxe aj čiastočné nevyplatenie alebo zadržanie splatnej mzdy za-
mestnávateľom môže byť dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru
zamestnancom v zmysle ust. § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. (R č. 25/2000)
Rovnako môžeme analogicky hovoriť o čiastočnom nevyplatení alebo zadržaní
splatnej náhrady mzdy. Okamžité skončenie pracovného pomeru je jednostranný
právny úkon. Vzhľadom na uvedené, nie je pre jeho platnosť potrebný súhlas
druhého účastníka pracovného pomeru, na rozdiel od dohody o skončení pra-
covnej činnosti, kde je potrebný vzájomný súhlas oboch strán. Pracovný pomer
sa skončí ihneď po jeho doručení! Aj zo súdnej praxe (B 14/1972) vyplýva, že
účinky zrušovacieho prejavu nastávajú zo zákona dňom, keď sa písomný prejav
o okamžitom zrušení pracovného pomeru doručil druhému účastníkovi. Preto akýkoľ-
vek iný časový údaj uvedený v zrušovacom prejave nemôže meniť zákonné účinky.

Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len
čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poš-
ta vrátila zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak
doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca
alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec ale-
bo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne.
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Príklad č. 1:

V prípade, že má zamestnanec v roku 2018
dovolenku v dĺžke 25 dní a nevyčerpá ju ani
do konca roka 2018, patrí mu náhrada
mzdy v sume jeho priemerného zárobku,
ale len za rozdiel medzi trvaním dovolenky,
ktorá mu reálne zostala, a základnou výme-
rou dovolenky v trvaní 4 týždňov, t. j. za
5 dní.

POZNÁMKA

Z formulácie ust. § 38 Zákonníka práce
vyplýva, že zákonodarca v prípade písom-
ností zamestnanca týkajúcich sa vzni-
ku, zmeny a zániku pracovného pomeru
alebo vzniku, zmeny a zániku povinností
zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej
zmluvy alebo z dohody o práci vykonáva-
nej mimo pracovného pomeru upravuje
spôsob doručovania alternatívne, t. j. buď
priamym doručením (t. j. na pracovi-
sku), alebo doručením sprostredkova-
ným poštou ako doporučenú zásielku.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Dôchodca si môže uplatniť výnimku
aj pri súbehu pracovného pomeru

a dohody
Ak je dôchodca zamestnaný na základe
dohôd mimo pracovného pomeru a záro-
veň aj na základe pracovnej zmluvy, môže
si pri dohode aj tak uplatniť výnimku z pla-
tenia poistného do výšky 200 €. Z pracov-
ného pomeru bude naďalej platiť poistné
v riadnej výške. Existencia pracovného po-
meru teda nevylučuje pre dôchodcov
uplatnenie výnimky z platenia poistného
na dôchodkové poistenie, ak súbežne pra-
cujú aj na dohodu mimo pracovného po-
meru.
Výnimka z platenia poistného sa vzťahuje
výlučne na právny vzťah na základe doho-
dy o vykonaní práce alebo dohody o pra-
covnej činnosti. Sociálna poisťovňa upo-
zorňuje tiež na to, že uplatniť si toto právo
je možné iba na jednu dohodu v jednom
kalendárnom mesiaci. Výnimku si dô-
chodca uplatňuje písomne u zamestnáva-
teľa najneskôr pri podpise dohody. Ak
odovzdá oznámenie a čestné vyhlásenie
k dohode neskôr, uplatní sa výnimka až od
prvého dňa nasledujúceho kalendárneho
mesiaca.

Všetky zaujímavé publikácie a zdroje, ktoré vám prinesú
plnohodnotné informácie, nájdete na www.zakon.sk.



Môže zamestnanec z dôvodu, ak mu zamestnávateľ nevyplatil náhradu mzdy alebo
jej časť do 15 dní po uplynutí splatnosti, ukončiť pracovný pomer aj iným spôsobom
ako okamžite v zmysle uvedeného ust.§ 69 Zákonníka práce a aké má nároky?

Zamestnanec môže v danom prípade podať zamestnávateľovi výpoveď,
keďže v zmysle zákona je oprávnený tak urobiť z akéhokoľvek dôvodu alebo bez
uvedenia dôvodu. Skončiť pracovný pomer jednostranným právnym úko-
nom, a to výpoveďou, môže tak zamestnávateľ, ako i zamestnanec. Výpo-
veď rovnako ako okamžité skončenie pracovného pomeru v zmysle ust. § 69
Zákonníka práce je jednostranným adresovaným právnym úkonom, ktorý
nadobúda právne účinky doručením druhému účastníkovi. Na rozdiel od
skončenia pracovného pomeru dohodou, pri výpovedi sa nevyžaduje ku
skončeniu pracovného pomeru súhlas oboch účastníkov – zamestnanca i za-
mestnávateľa.

Platnosť výpovede je podmienená jej formou. To znamená, že musí mať pí-
somnú formu a súčasne je podmienená samotným doručením. Pracovný po-
mer sa neskončí momentom doručenia výpovede, ale až uplynutím výpoved-
nej doby.

Dĺžka výpovednej doby je v zmysle § 62 ods. 2 Zákonníka práce najmenej je-
den mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak. Iná dĺžka výpovednej doby je záko-
nom stanovená z dôvodu výpovede na strane zamestnávateľa. Ak výpoveď dáva
zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpo-
vede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

Uvedenú minimálnu dĺžku výpovednej doby nie je možné skrátiť, avšak je
možná dohoda dlhšej výpovednej doby.

V zmysle ust. § 62 ods. 2 Zákonníka práce začína výpovedná doba plynúť od pr-
vého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí
sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak nie je usta-
novené inak.

Podľa ust. § 64 ods. 2 Zákonníka práce, ak je daná zamestnancovi výpoveď ešte
pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť
v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochran-
nej doby, okrem prípadov, že zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného
pomeru netrvá.

Treba spomenúť, že v prípade, ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpo-
vednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu
najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamest-
nanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pra-
covnej zmluve. Dohoda musí byť písomná, inak je neplatná.

Ak si zamestnávateľ nesplní svoju povinnosť dobrovoľne, je zamestnanec
oprávnený obrátiť sa so svojimi nárokmi na príslušný súd. Nárok na vyplate-
nie zaniká, pokiaľ si ho zamestnanec neuplatní v lehote 3 rokov po skončení pra-
covného pomeru. Ak zamestnanec okrem toho využil možnosť Zákonníka práce
a okamžite skončil pracovný pomer, môže si uplatňovať voči zamestnávateľovi
aj pohľadávku vo forme náhrady mzdy.

Zamestnanec z dôvodu nevyplatenia mzdy či náhrady mzdy nie je oprávnený zo
svojej vôle skončiť výkon práce pre zamestnávateľa, t. j. skončiť výkon práce
s okamžitou platnosťou. V takom prípade by vznikla príčina pre zamestnávateľa
na podanie výpovede z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny zamestnancom
v zmysle ust. § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce.

Zamestnanec je povinný dodržiavať pracovnú disciplínu. Prípady porušenia pra-
covnej disciplíny sú stanovené v pracovnom poriadku zamestnávateľa, ako aj
v ďalších interných normách, pričom charakter porušenia pracovnej disciplíny
posúdi zamestnávateľ.

Zákonník práce rozlišuje: menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, t. j. pre
uplatnenie výpovede sa vyžaduje, aby zamestnanec porušil menej závažným
spôsobom pracovnú disciplínu a zároveň v priebehu posledných 6 mesiacov bol
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Príklad č. 2:

Zamestnávateľ so zamestnancom uzav-
rel pracovnú zmluvu dňa 15. 3. 2018,
dňa 30. 8. 2018 dal zamestnanec za-
mestnávateľovi výpoveď, t. j. tento deň
bola doručená výpoveď zo strany za-
mestnanca zamestnávateľovi.

Ak by však zamestnanec nemal záujem
zotrvať počas celej výpovednej doby u za-
mestnávateľa, zamestnávateľ by mohol
uplatniť vyššie uvedený nárok len v tom
prípade, ak by so zamestnancom uzavrel
dodatok k pracovnej zmluve upravujúci
tento nárok zamestnávateľa. Inak by bola
dohoda neplatná.

UPOZORNENIE!

Keďže v prípade skončenia pracovného
pomeru výpoveďou zo strany zamestnan-
ca nie je možné uplatniť akúkoľvek formu
satisfakcie za neplnenie povinností zo
strany zamestnávateľa, t. j. náhrada mzdy
ani odstupné neprichádza v danom prípa-
de do úvahy, neodporúčame uvedené
skončenie pracovného pomeru zamest-
nanca z dôvodu nevyplatenia mzdy alebo
náhrady mzdy, príp. cestovných náhrad,
náhrad za pracovnú pohotovosť, náhrad
príjmu pri dočasnej pracovnej neschop-
nosti zamestnanca alebo ich časti.

POZNÁMKA

Ak zamestnávateľ mzdu/náhradu mzdy
nevyplatí včas, zamestnanec má nárok
požadovať okrem zaplatenia mzdy/náhra-
dy aj úroky z omeškania, a to v zmysle
ust. § 517 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník, konkrétne podľa ust.
§ 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z.
v znení neskorších predpisov, v zmysle
ktorého výška úrokov z omeškania je o 5
percentuálnych bodov vyššia ako základ-
ná úroková sadzba Európskej centrálnej
banky platná k prvému dňu omeškania
s plnením peňažného dlhu.

Potrebujete vyriešiť konkrétny
problém? Naši odborní poradcovia

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

na listaren@pp.sk



v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť
výpovede.

Ak má zamestnávateľ záujem dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracov-
nej disciplíny, musí oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu
vyjadriť sa k nemu.

V zmysle ust. § 47 ods. 1 Zákonníka práce odo dňa, keď vznikol pracovný pomer,
je zamestnávateľ povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmlu-
vy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných
úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi,
kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou, na druhej strane je zamestnanec po-
vinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej
zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.

Aké sú ďalšie zákonné možnosti na strane zamestnanca v prípade nevyplatenia
náhrady mzdy na strane zamestnávateľa?

V zmysle ust. § 150 ods. 2 Zákonníka práce, zamestnanci, ktorí sú poškodení po-
rušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, môžu podať
sťažnosť na príslušnom orgáne inšpekcie práce. Miestna príslušnosť orgánu
inšpekcie práce je stanovená podľa sídla zamestnávateľa. Inšpektorát práce
by pri kladnom zistení danej situácie mohol uložiť zamestnávateľovi pokutu.

Zamestnanec je oprávnený na miestne príslušnom orgáne Policajného zboru
podať trestné oznámenie, t. j. podľa miesta, kde bol trestný čin spáchaný (po-
dľa sídla zamestnávateľa). V trestnom oznámení je potrebné uviesť všetky okol-
nosti nevyplatenia náhrady mzdy a označiť aj dôkazné prostriedky. Trestné
oznámenie sa podáva voči štatutárnemu orgánu právnickej osoby, príp. voči fy-
zickej osobe, ktorá je podnikateľom, alebo ich prokuristovi.

Podľa ust. § 214 Trestného zákona, kto ako štatutárny orgán právnickej osoby
alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí
svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy
alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splat-
nosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne
nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamest-
návateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmare-
niu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až
na tri roky.

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha ten-
to čin a spôsobí ním väčšiu škodu alebo z osobitného motívu alebo voči viac ako
desiatim zamestnancom.

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha ten-
to čin a spôsobí ním značnú škodu. Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha tento čin a spôsobí ním škodu veľkého
rozsahu.

Ak zamestnanec podá návrh na začatie konania v súvislosti s nevyplatením ná-
hrady mzdy na príslušný občiansky súd a zároveň podá trestné oznámenie na
príslušnom orgáne Policajného zboru, ide o dve nezávislé konania, avšak nárok
na vyplatenie mzdy si môže zamestnanec uplatniť len občianskoprávnou
cestou, na čo ho odkáže vo svojom petite rozhodnutia aj trestný súd.

Pokiaľ ide o dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, na
základe týchto dohôd vzniká pracovnoprávny vzťah, ale nie pracovný pomer.
Pracovnoprávny vzťah, ktorý dohoda zakladá, je podstatne voľnejší než pracov-
ný pomer a vytvára pomerne široký priestor na uplatnenie zmluvnej voľnosti
účastníkov. Na druhej strane, na rozdiel od pracovného pomeru, nezakladajú
niektoré právne nároky, najmä pokiaľ ide o nárok na dovolenku, nárok na ná-
hradu mzdy pri prekážkach v práci, odmenu za prácu nadčas. Dohody nezakla-
dajú viacero nárokov, čo však nevylučuje, že si účastníci môžu jednotlivé nároky
dohodnúť priamo v predmetnej dohode. Forma dohôd musí byť vždy písom-
ná, pričom nedodržanie písomnej formy postihuje Zákonník práce sankciou ne-
platnosti.
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NEPREHLIADNITE!

O menej závažné porušenie pracovnej dis-
ciplíny ide, ak sa zamestnanec dopustil
najmenej 3 porušení pracovnej disciplíny,
ktoré dosahujú intenzitu menej závažného
porušenia pracovných povinností a medzi
ktorými je primeraná časová súvislosť (Rc
46/1997) a ďalej závažné porušenie pra-
covnej disciplíny. Závažné porušenie pra-
covnej disciplíny najčastejšie súvisí so za-
vineným porušením pracovnej disciplíny
ako základných právnych povinností za-
mestnanca zakotvených v ust. § 81 Zá-
konníka práce. V prípade, že zamestnanec
poruší pracovnú disciplínu závažným spô-
sobom, má zamestnávateľ na výber z 2 al-
ternatív: okamžité skončenie pracovného
pomeru so zamestnancom alebo skonče-
nie pracovného pomeru výpoveďou. Výber
z uvedených alternatív je na vôli zamestná-
vateľa.

AKTUÁLNE

BRATISLAVA (SITA) - Počet odvádzateľov
poistného na sociálne poistenie zazname-
náva pozitívny trend. Ako uvádza Sociálna
poisťovňa, v posledných troch rokoch po-
stupne rastie najmä počet zamestnancov
a zamestnávateľov. Kým v decembri 2016
predstavoval počet zamestnaných poisten-
cov (vrátane dohodárov) 2 369 277, o rok
neskôr ich bolo 2 404 117 a v júli tohto
roka počet zamestnancov a dohodárov na-
rástol na 2 439 456.
„Podobne, hoci s istým výkyvom v minulom
roku, vzrástol aj počet živnostníkov a ostat-
ných samostatne zárobkovo činných osôb
(SZČO),“ uviedol hovorca poisťovne Peter
Višváder.
V decembri 2016 ich bolo 212 059, na
konci roku 2017 ich počet mierne klesol
na 211 071 a ku koncu júla tohto roka So-
ciálna poisťovňa evidovala spolu 217 612
živnostníkov a ostatných SZČO.
Rastúci trend celkovej zamestnanosti po-
dľa Višvádera potvrdzuje aj počet zamest-
návateľov. V decembri 2016 bolo v registri
Sociálnej poisťovne evidovaných 176 011
zamestnávateľov, o rok neskôr 179 588
a v júli tohto roka ich bolo 182 477.

Mobilná aplikácia Zákony pre ľudí umožňuje prístup ku všetkým právnym
predpisom Zbierky zákonov SR od roku 1945 v účinnom konsolidovanom znení.

Stiahnite si ZADARMO na Google Play.

CITÁT:

„Je úplne v poriadku oslavovať úspech,
no ešte dôležitejšie je venovať pozornosť

ponaučeniu z neúspechu.“

Bill Gates



Ďalšie dôležité skutočnosti v súvislosti s dovolenkou zamestnanca
Na účely dovolenky sa posudzuje čas zameškaný pre dôležité osobné prekážky
v práci, ktoré sa uvádzajú v § 141 odsek 2 ZP, ako výkon práce.

Ostatné dôležité osobné prekážky v práci sa na účely dovolenky neposudzujú
ako výkon práce.

Uvedené je nevyhnutné zohľadniť pri posudzovaní nároku na dovolenku.

Novoprijatý zamestnanec pri nástupe do zamestnania je povinný zároveň pred-
ložiť zápočtový list zamestnanca pre účely dovolenky.

V rámci kolektívneho vyjednávania v kolektívnej zmluve možno upraviť predĺženie
výmery dovolenky nad rozsah ustanovený v Zákonníku práce.

O poskytnutie dovolenky žiada zamestnanec na predpísanom tlačive, pričom
čerpanie dovolenky schvaľuje nadriadený vedúci zamestnanec.

V kolektívnej zmluve alebo v internom predpise si zamestnávateľ môže stanoviť
kompetencie pri rozhodovaní o použití sociálneho fondu. Napríklad na účely
dodatkovej dovolenky, príspevku na dovolenku.

Ak sa zamestnávateľ stane platobne neschopným a nemôže uspokojiť nároky
zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov, tieto nároky sa uspokoja dávkou
garančného poistenia podľa osobitného predpisu, t. j. zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Zamestnanec zamestnávateľa, ktorý je garančne poistený, má nárok na dávku
garančného poistenia, ak jeho zamestnávateľ sa stal platobne neschopný
a nemôže uspokojiť nároky tohto zamestnanca, ktorým je i:
� nárok na náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú vznikol nárok počas kalen-

dárneho roka, v ktorom vznikla platobná neschopnosť zamestnávateľa, ako
aj za predchádzajúci kalendárny rok.

Príklad č. 3:
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8/2018

Výzva zamestnanca
na zaplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku

(ust. § 116 Zákonníka práce)

Stanislav Krátky, Kramárova 56, 821 04 Bratislava

____________________________________________________________________

ASKO, spol. s r. o.
Hornianska 25
821 03 Bratislava

Vec: Výzva na zaplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku

Dňa 28. 7. 2018 som skončil pracovný pomer s Vašou spoločnosťou dohodou
o skončení pracovného pomeru ku dňu 1. 8. 2018.

V danom kalendárnom roku som si nemohol vyčerpať dovolenku z dôvodu skon-
čenia pracovného pomeru.

Vzhľadom na skutočnosť, že mi nebola vyplatená náhrada mzdy za nevyčerpa-
nú dovolenku za rok 2018 súčasne s vyúčtovaním mzdy vo výplatnom termíne
za mesiac august 2018, v zmysle ust. § 116 Zákonníka práce žiadam o zaplate-
nie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018, na ktorú mi vznikol
nárok.

V Bratislave dňa 15. 8. 2018

——————————————
Zamestnanec

PRÍKLAD Z PRAXE

Materské a ďalší pracovný pomer

�Zamestnanec (otec dieťaťa do 3 rokov
veku) má po dohode so svojou manžel-
kou záujem čerpať materskú dávku zo
Sociálnej poisťovne.
Môže tento zamestnanec (otec dieťaťa)
poberať dávku materské zo Sociálnej
poisťovne a súčasne mať v tomto obdo-
bí v tej istej spoločnosti uzatvorený iný
pracovnoprávny vzťah, pracovať a po-
berať mzdu? V akej výške budú platené
odvody zamestnancom a zamestnáva-
teľom z tohto príjmu a ako bude tento
príjem zdaňovaný?
Môže tento zamestnanec (otec dieťaťa)
poberať dávku materské zo Sociálnej
poisťovne a súčasne mať v tomto obdo-
bí v inej spoločnosti uzatvorený pra-
covnoprávny vzťah, pracovať a poberať
mzdu? V akej výške budú platené odvo-
dy zamestnancom a zamestnávateľom
z tohto príjmu a ako bude tento príjem
zdaňovaný?

Odpoveď.

Zamestnanec môže poberať materské
a súčasne pracovať na iný pracovnoprávny
vzťah, či už u toho istého zamestnávateľa
alebo u iného zamestnávateľa. U zamest-
návateľa, u ktorého bude mať okrem pra-
covného pomeru, z ktorého si uplatnil ma-
terské, uzatvorený aj ďalší pracovnoprávny
vzťah, môže mať tento len na iný druh prá-
ce. Zamestnávateľ musí aplikovať § 50 zá-
kona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
podľa ktorého zamestnávateľ môže do-
hodnúť niekoľko pracovných pomerov
s tým istým zamestnancom len na činnosti
spočívajúce v prácach iného druhu.
Bez ohľadu na to, či uzatvorí ďalší pracov-
noprávny vzťah s tým istým zamestnávate-
ľom alebo iným, pokiaľ poberá materské,
nebude platiť ani z ďalšieho pracovnopráv-
neho vzťahu poistné na sociálne poistenie.
Z príjmu zo závislej činnosti sa bude platiť
poistné na zdravotné poistenie (za zamest-
nanca 4 %, prípadne 2 %, za zamestnávate-
ľa 10 %, prípadne 5 %) a poistné na úrazové
poistenie (0,8 %).
Príjem zo závislej činnosti je zamestná-
vateľ povinný zdaniť preddavkovo podľa
§ 35 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov.

Záver:

Zamestnanec môže poberať materské
a súčasne pracovať na iný pracovnopráv-
ny vzťah, či už u toho istého zamestnáva-
teľa alebo u iného zamestnávateľa.

U zamestnávateľa, u ktorého bude mať
okrem pracovného pomeru, z ktorého si
uplatnil materské, uzatvorený aj ďalší pra-
covnoprávny vzťah, môže mať tento len
na iný druh práce.



Príklad č. 4:
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Žaloba o zaplatenie náhrady mzdy s prísl.
Okresný súd Bratislava
Hollého 5
821 08 Bratislava
V Bratislave dňa 2. 11. 2018

Žalobca: Stanislav Belko, nar. 16. 6. 1977, Krásna 56, 821 04 Bratislava,
štátny občan SR

Žalovaný: AHA, spol. s r. o., sídlo Konvalinková 25, 821 03 Bratislava,
IČO: 38 567 678, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 3678/B

o zaplatenie 3000 eur s prísl.

Trojmo

Prílohy: Pracovná zmluva zo dňa 15. 10. 2003
Dohoda o skončení pracovného pomeru zo dňa 28. 7. 2018
Výzva na úhradu náhrady mzdy zo dňa 2. 9. 2018

I.

Dňa 15. 10. 2003 uzavrel žalobca so žalovaným pracovnú zmluvu dojednanú na dobu
neurčitú. Pracovný pomer žalobcu vznikol dňa 1. 11. 2003. V zmysle Čl. IV ods. 3 vyš-
šie uvedenej pracovnej zmluvy bol dohodnutý ako termín splatnosti mzdy 10. deň
nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Dňa 28. 7. 2018 žalobca skončil pracovný
pomer so žalovaným dohodou o skončení pracovného pomeru ku dňu 1. 8. 2018.

V kalendárnom roku 2018 vznikol žalobcovi nárok na čerpanie základnej výmery
dovolenky v zmysle ust. § 103 ods. 1 Zákonníka práce, ktorú si z dôvodu skonče-
nia pracovného pomeru nemohol vyčerpať.

Vzhľadom na skutočnosť, že mzda za mesiac júl 2018 bola v súlade s Čl. IV ods. 3
zmluvy splatná dňa 10. augusta 2018, nebola žalobcovi ani v dodatočnej 15-dňovej
lehote po uplynutí splatnosti mzdy náhrada mzdy ani jej časť za nevyčerpanú do-
volenku za rok 2018 súčasne s vyúčtovaním mzdy vo výplatnom termíne za me-
siac júl 2018 zo strany zamestnávateľa vyplatená. Žalobca dňa 2. 9. 2018 písomne
vyzval žalovaného na splnenie danej povinnosti s uvedením lehoty na plnenie 5 pra-
covných dní.

Dôkaz: Pracovná zmluva zo dňa 15. 10. 2003
Výzva na úhradu mzdy zo dňa 2. 9. 2018

II.

Žalovaný nevyplatil do dnešného dňa žalobcovi patriacu náhradu mzdy za nevy-
čerpanú dovolenku za rok 2018.

Dôkaz: Výsluch svedkov

III.

Žalobca je toho názoru, že v danom prípade si žalovaný nesplnil voči žalobcovi zá-
konnú povinnosť a nevyplatil mu náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku za rok
2018 v sume jeho priemerného mesačného zárobku v zmysle ust. § 116 ods. 3
Zákonníka práce, a to z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

Na základe uvedených skutočností navrhuje žalobca, aby súd vydal uvedený

rozsudok:

1) Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi patriacu náhradu mzdy za nevyčerpanú
dovolenku za rok 2018 v sume priemerného mesačného zárobku vo výške
3 000 eur s príslušným úrokom z omeškania od 11. 08. 2018 do zaplatenia,
a to do 3 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

2) Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania, a to do 3 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

——————————-
Podpis žalobcu

JUDr. Slavomíra Gejdošová

Z ďalšieho pracovnoprávneho vzťahu ne-
bude platiť poistné na sociálne poistenie,
keďže poberá materské bez ohľadu na to,
že materské je z iného poistného vzťahu.

AKTUÁLNE

BRATISLAVA (SITA) - Priemerná nominál-
na mesačná mzda zamestnanca na Slo-
vensku v druhom štvrťroku tohto roka me-
dziročne stúpla o 6,4 % na 1 004 €. Ako
ďalej informoval Štatistický úrad SR, nižší
prírastok spotrebiteľských cien v porovna-
ní s rastom nominálnej mzdy ovplyvnil vý-
voj reálnej mzdy, ktorá sa medziročne zvý-
šila o 3,5 %. Sezónne očistená priemerná
mzda oproti prvému kvartálu tohto roka
vzrástla o 1,4 %.
Najvyššia úroveň priemernej mesačnej
mzdy bola v druhom štvrťroku v odvetví fi-
nančných a poisťovacích činností, a to
1 991 €, v odvetví informácií a komuniká-
cie 1 772 € a v odvetví dodávky elektriny,
plynu a pary to bolo 1 626 €. V dvanástich
odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere
za hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú
nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubyto-
vacích a stravovacích službách (567 €),
v ostatných činnostiach (643 €) a v staveb-
níctve (715 €).
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka
priemerná nominálna mzda vzrástla vo väč-
šine odvetví, relatívne najrýchlejšie v umení,
zábave a rekreácii (o 9,7 %), vo verejnej
správe a obrane (o 9,6 %) a v obchode (o
9 %).
Z pohľadu právnej formy subjektov prie-
merná nominálna mesačná mzda vzrástla
v porovnaní s druhým štvrťrokom vlaňajš-
ka v rozpočtových organizáciách o 9,1 %
na 1 062 €, vo veľkých podnikoch s 20
a viac zamestnancami o 7,2 % na 1 216 €,
v príspevkových organizáciách o 6 % na
1 105 € a v malých podnikoch do 19 za-
mestnancov o 2,9 % na 716 €.
Z územného hľadiska vyššia ako v priemere
za celé hospodárstvo SR bola priemerná
nominálna mesačná mzda iba v Bratislav-
skom kraji (1 285 €). V ostatných krajoch sa
pohybovala od 758 € v Prešovskom kraji do
942 € v Trnavskom kraji. Vo všetkých kra-
joch bola priemerná mzda vyššia ako v 2.
štvrťroku minulého roka s najvyšším prírast-
kom o 9,1 % v Nitrianskom kraji a o 8,2 %
v Žilinskom kraji.
V prvom polroku tohto roka dosiahla prie-
merná nominálna mesačná mzda zamest-
nanca v hospodárstve 980 €. Medziročne
sa zvýšila o 6,4%, reálna mzda vzrástla
o 3,7 %.
Rast nominálnej mzdy bol o 2,2 percentu-
álneho bodu rýchlejší ako v rovnakom ob-
dobí minulého roka.

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.



Internetový obchod
Internetový obchod (e-shop) sa zaraďuje medzi služby poskytované na diaľku
v čase spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou.
Poskytovanie uvedených služieb nie je samostatným osobitným predmetom
podnikania, pričom na ich poskytovanie a využívanie nie je potrebné osobitné
oprávnenie alebo povolenie.

Zákon č. 22/2004 Z. z. (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“) upravuje
vzťahy medzi poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti a ich príjemcami
vznikajúce pri ich komunikácii na diaľku alebo počas spojenia elektronických za-
riadení elektronickou komunikačnou sieťou, ktoré spočívajú na elektronickom
spracovaní, prenose, uchovávaní, vyhľadávaní alebo zhromažďovaní dát vráta-
ne textu, zvuku a obrazu.

Prevádzkovateľom internetového obchodu sa môže stať právnická osoba za-
písaná v obchodnom registri alebo fyzická osoba podnikajúca na základe osved-
čenia o živnostenskom oprávnení. Internetový predaj ako služba informačnej
spoločnosti sa vyznačuje hlavne tým, že sa poskytuje a využíva bez obmedzení.

Povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu upravujú aj nasledujúce
zákony:
� zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo po-

skytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzav-
retej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochra-
ne spotrebiteľa“),

� zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,
� zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplne-

ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 122/2013 Z. z.“) účinný do 25. 5. 2018, po tomto termíne nadobudne
účinnosť nový zákon upravujúci ochranu osobných údajov, ktorým je zákon
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“),

� zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

� zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach,
� nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája

2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie
(ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotre-
biteľských sporov online).

Prevádzkovanie internetového obchodu a uzatváranie zmlúv

Z hľadiska práva internetový obchod predstavuje prejav vôle medzi dvoma alebo
viacerými subjektmi realizovaný prostredníctvom elektronických prostriedkov,
ide teda o služby poskytované na diaľku počas spojenia elektronických zariadení
elektronickou komunikačnou sieťou, teda „online“. Všeobecné podmienky pri do-
daní tovaru alebo poskytnutí služieb upravujú príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov (zákon č. 40/1964 Zb.) a Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov (zákon č. 513/1991 Z. z.). Osobitosti in-
ternetového obchodu zohľadňuje špeciálny zákon o elektronickom obchode, kto-
rý vzhľadom na elektronický charakter obchodu odkazuje na zákon č. 351/2011
Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Zmluva uzatváraná na diaľku

Zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa pri internetovom obchode realizuje
prostredníctvom tzv. zmluvy uzatvorenej na diaľku. Zmluva uzatvorená na diaľku
je akákoľvek zmluva týkajúca sa tovaru/služieb, uzavretá medzi dodávateľom

35

Daň z príjmov

8/2018

Stručne:
Internet umožňuje predávať rôzne pro-
dukty efektívnejšie a s väčším dosahom
ako kamenné predajne.
Článok je určený nielen podnikateľom,
ktorí predávajú tovar/služby prostredníc-
tvom internetu, ale aj pre tých, ktorí chcú
prostredníctvom internetu ešte len začať
podnikať. Je zameraný predovšetkým na
legislatívnu úpravu internetového obcho-
du, vedenie účtovníctva, ako aj na daňové
povinnosti pri jeho prevádzkovaní.

UPOZORNENIE

Poskytovateľom služieb informačnej
spoločnosti sa podľa ust. § 2 písm. b)
zákona o elektronickom obchode rozu-
mie každá fyzická alebo právnická oso-
ba, ktorá na účely podnikania alebo na
iné účely poskytuje služby informačnej
spoločnosti.
Príjemcom služieb informačnej spo-
ločnosti je podľa ust. § 2 písm. c) záko-
na o elektronickom obchode každá fy-
zická alebo právnická osoba, ktorá si
tovar prostredníctvom internetu objed-
ná, ale tiež taká, ktorá služby informač-
nej spoločnosti využíva, napríklad tým,
že prostredníctvom internetu tovar po-
núka alebo vyhľadáva. Špecifické posta-
venie príjemcu služby má spotrebiteľ - fy-
zická osoba, ktorej sa služba poskytuje
na konečnú spotrebu.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Ako žiadať o potvrdenie Sociálnej
poisťovne k žiadosti o rodičovský

príspevok pre úrad práce

Sociálna poisťovňa pripomína, že posu-
dzovanie nároku na rodičovský príspevok
patrí do pôsobnosti úradov práce, sociál-
nych vecí a rodiny, nevypláca ho Sociálna
poisťovňa. Zo Sociálnej poisťovne je po-
trebné k žiadosti o rodičovský príspevok
doložiť len potvrdenie o poberaní/nepo-
beraní dávky materské. Na požiadanie vy-
staví toto potvrdenie ktorákoľvek poboč-
ka Sociálnej poisťovne, pričom žiadať oň
možno v pobočkách osobne alebo písom-
ne, ale stačí aj e-mailom prostredníctvom
Formulára pre otázky klientov alebo tele-
fonicky na t. č. 0906 171 989, voľba
1. Netreba zabudnúť uviesť, že žiadate
o potvrdenie o poberaní dávky materské
k žiadosti o rodičovský príspevok.



a spotrebiteľom v rámci organizovaného plánu predaja alebo poskytovania služby
na diaľku, ktorý organizuje dodávateľ, ktorý pre potreby tejto zmluvy výhradným
spôsobom používa jeden alebo viac prostriedkov komunikácie na diaľku do a vráta-
ne okamihu uzavretia zmluvy.

Poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy na diaľku

Predávajúci má povinnosť pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzav-
retej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, čiže ešte predtým, ako
spotrebiteľ odošle objednávku, mu jasne a zrozumiteľne poskytnúť najmä nasle-
dujúce údaje vyplývajúce z príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných
údajov:
� hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v primeranom rozsahu,
� identifikačné údaje prevádzkovateľa: obchodné meno, právna forma, adre-

sa sídla a identifikačné číslo prevádzkovateľa alebo osoby, v mene ktorej
predávajúci koná,

� telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre jedno-
duchý kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresa jeho elektronic-
kej pošty,

� adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na kto-
rej si môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru/služby, podať sťažnosť
alebo podnet,

� celkovú cenu tovaru/služby vrátane dane z pridanej hodnoty, prípadne aj
ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru/služby nemožno
cenu primerane určiť vopred, uviesť spôsob, akým sa vypočíta, ako aj nákla-
dy na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo ak tieto
náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny
môžu byť takéto náklady alebo poplatky zarátané,

� cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť
na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,

� platobné podmienky, dodacie podmienky a lehotu, do ktorej sa predávajúci
zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, ako aj informáciu o postu-
poch a pri uplatňovaní reklamácie,

� informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, o podmienkach, lehote
a postupe uplatňovania práva odstúpiť od zmluvy,

� vzor formulára na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku,
� informáciu o skutočnosti, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, má povin-

nosť znášať náklady súvisiace s vrátením tovaru predávajúcemu v zmysle
ust. § 10 ods. 3 citovaného zákona a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na
diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho charakter nie
je možné vrátiť prostredníctvom pošty,

� informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu
cenu za skutočne poskytnuté plnenie,

� informáciu o skutočnosti, že spotrebiteľ nie je oprávnený na odstúpenie od
zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca
právo odstúpiť od zmluvy,

� poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru/služby podľa
všeobecného predpisu,

� informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností
a podnetov spotrebiteľov,

� informáciu o záruke, ako aj o jej podrobnostiach, poskytovanej výrobcom
alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný
predpis, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje,

� informáciu o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajú-
ci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboz-
námiť alebo získať ich znenie,

� informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú;
ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej
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Zmluvou uzavretou na diaľku je v zmysle
zákona o ochrane spotrebiteľa: „zmluva
medzi predávajúcim a spotrebiteľom do-
hodnutá a uzavretá výlučne prostredníct-
vom jedného alebo viacerých prostriedkov
diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzic-
kej prítomnosti predávajúceho a spotrebi-
teľa, najmä využitím webového sídla, elek-
tronickej pošty, telefónu, faxu, adresného
listu alebo ponukového katalógu“ (§ 2
ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa).

NEPREHLIADNITE

Dôležitou povinnosťou predávajúceho je
zabezpečiť, aby spotrebiteľ jednoznačne
potvrdil, že bol oboznámený so skutoč-
nosťou, že súčasťou objednávky je povin-
nosť spotrebiteľa zaplatiť cenu objednáv-
ky, pričom webové sídlo predávajúceho
musí obsahovať tlačidlo, ktoré je ozna-
čené nasledujúcou formuláciou: „objed-
návka s povinnosťou platby“. Ďalej má
predávajúci povinnosť bez zbytočného
odkladu, najneskôr spolu s dodaním to-
varu, zabezpečiť pre spotrebiteľa potvr-
denie o uzavretí zmluvy na trvalom no-
siči.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Aj po sezónnych prácach môže
vzniknúť nárok na dávku

v nezamestnanosti
Po skončení sezónnych prác sa poistenci
obracajú na Sociálnu poisťovňu s otázkou,
ako je to s ich nárokom na dávku v neza-
mestnanosti. Aj sezónna práca môže tiež
prispieť k tomu, že poistenec splní nárok
na túto dávku. Podmienkou je, aby získal
730 dní poistenia v nezamestnanosti za
posledné štyri roky pred zaradením do evi-
dencie uchádzačov o zamestnanie na úra-
de práce, sociálnych vecí a rodiny. Povinné
poistenie v nezamestnanosti vzniká aj na
základe dohôd o vykonaní práce a dohôd
o pracovnej činnosti s pravidelným mesač-
ným príjmom.
Poistenec si uplatňuje nárok na dávku v ne-
zamestnanosti v pobočke Sociálnej pois-
ťovne podľa miesta trvalého pobytu na zá-
klade písomnej žiadosti. Považuje sa za ňu
oznámenie úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny o zaradení do evidencie uchádza-
čov o zamestnanie. K žiadosti priloží vyplne-
né tlačivo Žiadosť o dávku v nezamestna-
nosti.

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



sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypo-
vedania zmluvy,

� informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich
zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,

� informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť
inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho,

� informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných
opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,

� informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvé-
rom, ktoré sú predávajúcemu známe,

� informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom sys-
tému alternatívneho riešenia sporov (mediácia) tým, že predávajúci záro-
veň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho
riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na
začatie alternatívneho riešenia sporu.

Odstúpenie od zmluvy

K špecifikám internetového obchodu a obchodu na diaľku patrí právo spotrebi-
teľa na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní. (Pozn. autora: po-
drobnejšie pozri ust. § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa.)

Ak si spotrebiteľ uplatnil právo na odstúpenie od zmluvy, predávajúci má povinnosť
prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby a nahradiť všetky fi-
nančné čiastky, ktoré mu spotrebiteľ zaplatil; jediné náklady, ktoré znáša spotrebi-
teľ, sú náklady na vrátenie tovaru, a to len v prípade, ak tovar nevykazoval vady.

Postup pri vrátení tovaru

Spotrebiteľ má povinnosť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmlu-
vy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu; lehotu na vrátenie
spotrebiteľ zachová, ak tovar odovzdá na prepravu najneskôr v posledný deň le-
hoty. Spotrebiteľ má právo tovar rozbaliť a vyskúšať ho, zodpovedá však za
zníženie jeho hodnoty, ktorá je nad rámec zaobchádzania nevyhnutného na zis-
tenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Štandardná dĺžka na splnenie objednávky je do 30 dní od jej doručenia; predávajúci
sa so spotrebiteľom môžu dohodnúť aj na inej dodacej lehote. Ak predávajúci nie je
schopný dodržať zmluvne dohodnuté podmienky, či už v dohodnutom termíne ale-
bo kvalite, má povinnosť o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spotrebiteľa
a vrátiť mu už uhradenú cenu (preddavok) spolu so všetkými preukázateľne vyna-
loženými nákladmi súvisiacimi s objednávkou tovaru v 15-dňovej zákonnej lehote.

Reklamácia

Predávajúci má povinnosť spotrebiteľa riadne oboznámiť s podmienkami a spô-
sobom reklamácie vrátane informácie, kde si môže reklamáciu uplatniť. Rekla-
mačný poriadok musí byť umiestnený na webovej adrese obchodu alebo môže
byť súčasťou obchodných podmienok zverejnených na webovej stránke.

Náležitosti reklamačného poriadku:
� kde a akým spôsobom si spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu, napr. zasla-

ním e-mailu, vyplnením reklamačného formulára, písomnou reklamáciou,
� dĺžka záručnej doby na tovar,
� adresa na zaslanie vadného tovaru, spolu s upozornením spotrebiteľa na

povinnosť priložiť doklad o kúpe tovaru a záručný list,
� aké sú možné nároky spotrebiteľa pri vadnom tovare, môže ísť napr. o bez-

platné odstránenie vád, opravu tovaru, zľavu z ceny, odstúpenie od zmluvy
a vrátenie kúpnej ceny.

Ľudmila Lipovská Lišková
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NEPREHLIADNITE

Spotrebiteľ má svoje práva garantované
zákonom, tzn. že ustanovenia obchod-
ných podmienok internetových predajcov
vylučujúce alebo obmedzujúce obchod-
né podmienky sú neplatné!
Prípady, kedy nie je možné od zmluvy
uzatvorenej na diaľku odstúpiť, sú taxa-
tívne uvedené v ust. § 7 ods. 6 zákona
o ochrane spotrebiteľa, typickým príkla-
dom je tovar, ktorý podlieha rýchlemu
zníženiu akosti alebo skaze, alebo tovar
zhotovený na mieru, alebo určený oso-
bitne pre jedného spotrebiteľa.

PRÍKLAD Z PRAXE

Zníženie kvalifikačnej požiadavky
�Môže riaditeľka školy znížiť kvalifikač-

nú požiadavku v zmysle § 7 ods. 3 a 4
zákona o pedagogických zamestnan-
coch a odborných zamestnancoch na
nevyhnutne potrebný čas, v tomto prí-
pade na 4 mesiace?

Odpoveď.
Zamestnávateľ môže učiteľovi znížiť kvali-
fikačnú požiadavku na rozsah jednej treti-
ny jeho týždennej priamej výchovno-vzde-
lávacej činnosti len v prípade, ak by nebolo
možné zabezpečiť vyučovací proces iným
učiteľom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpo-
klady na vyučovanie aprobačných predme-
tov. To znamená, že znížiť učiteľovi kvalifi-
kačnú požiadavku je možné len za
podmienky uvedenej v zákone.
V otázke nie je uvedený dôvod zníženia kva-
lifikačnej požiadavky, ani dôvod jej zníženia
na nevyhnutne potrebný čas, ktorým sú šty-
ri mesiace.
Ak zamestnávateľ nemá možnosť zabezpe-
čiť vyučovanie predmetov, ktoré vyučuje
učiteľ, ktorému chce znížiť kvalifikačnú
požiadavku, iným učiteľom, ktorý spĺňa kva-
lifikačné predpoklady na vyučovanie týchto
predmetov, a to len na dobu štyroch mesia-
cov, môže tomuto učiteľovi znížiť kvalifikač-
nú požiadavku na rozsah jednej tretiny je-
ho týždennej priamej výchovno-vzdelávacej
činnosti aj len na štyri mesiace.
Záver:
Ak zamestnávateľ nemá možnosť zabezpe-
čiť vyučovací proces iným učiteľom, ktorý
spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučova-
nie aprobačných predmetov len na určitú
dobu, môže tomuto učiteľovi znížiť kvalifi-
kačnú požiadavku na rozsah jednej treti-
ny jeho týždennej priamej výchovno-vzdelá-
vacej činnosti len na túto potrebnú určitú
dobu.



Ochrana práce v zmysle Zákonníka práce
a iných pracovnoprávnych predpisov
Z jednotlivých článkov Ústavy Slovenskej republiky s priamym dosahom na
právne predpisy z pracovnoprávnej oblasti možno spomenúť nasledujúce:
� čl. 36, podľa ktorého majú zamestnanci právo na spravodlivé a uspokojujú-

ce pracovné podmienky vrátane zákonom zabezpečenej ochrany bezpeč-
nosti a zdravia pri práci,

� čl. 38 ods. 1, podľa ktorého majú ženy, mladiství a osoby zdravotne postihnu-
té právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a osobitné pracovné podmienky.

Zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bez-
pečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať po-
trebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov
a vhodného systému na riadenie ochrany práce, čím sa rozumie prevencia, ria-
denie ochrany práce, zlepšovanie podmienok práce a ich materiálové vybave-
nie. Za plnenie úloh zamestnávateľa v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci zodpovedajú vedúci zamestnanci na nimi riadených úsekoch.

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
upravuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Zamestnanci majú právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
právo na informácie o nebezpečenstvách vyplývajúcich z pracovného procesu
a z pracovného prostredia a o opatreniach na ochranu pred ich účinkami. Za-
mestnanci sú povinní pri práci dbať o svoju bezpečnosť a zdravie a o bezpečnosť
a zdravie osôb, ktorých sa ich činnosť týka.

Pri nástupe do zamestnania by mal byť zamestnanec v zmysle interných
predpisov zamestnávateľa oboznámený (tzv. vstupné školenia):

1) prostredníctvom školenia s predpismi ochrany bezpečnosti práce a požiar-
nej ochrany,

2) s ustanoveniami upravujúcimi zákaz diskriminácie,

3) s predpismi o odmeňovaní, o pracovnom poriadku a sociálnom programe
zamestnávateľa,

4) priamym nadriadeným s predpismi platnými pre výkon príslušnej činnosti,
s predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorých
dodržiavanie sa viaže bezprostredne na výkon práce a ďalšími internými
predpismi.

Znalosť právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci je neoddeliteľnou a trvalou súčasťou kvalifikač-
ných predpokladov. I pri hodnotení pracovných výsledkov treba prihliadať na
dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci.

1) Oboznámenie s predpismi ochrany bezpečnosti práce

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ustanovuje
všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik
pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Tento
zákon sa vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach
výrobnej sféry a nevýrobnej sféry.

Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamo-
vať každého zamestnanca:

a) s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochra-
ny zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bez-
pečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť,
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Stručne:
K napísaniu uvedeného článku viedla au-
torku stále v súčasnosti aktuálna téma,
a to otázka ochrany práce a otázky
s tým súvisiace.
Ochrana práce ako komplexný systém
opatrení zameraných na utváranie pra-
covných podmienok, ktoré sledujú bez-
pečnosť a ochranu zdravia zamestnan-
cov pri práci, je neoddeliteľnou súčasťou
pracovnoprávnych vzťahov. Na zabezpe-
čovaní ochrany práce sa podieľajú a spo-
lupracujú zamestnávateľ, zamestnanci,
zástupcovia zamestnancov pre bezpeč-
nosť a ochranu zdravia pri práci, odboro-
vá organizácia i inšpektoráty práce.
V zmysle Zákonníka práce je zamestnáva-
teľ v rozsahu svojej pôsobnosti povinný
sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu
zdravia zamestnancov pri práci a na ten
účel vykonávať potrebné opatrenia vráta-
ne zabezpečovania prevencie, potrebných
prostriedkov a vhodného systému na ria-
denie ochrany práce. Zamestnávateľ je
povinný zlepšovať úroveň ochrany práce
vo všetkých činnostiach a prispôsobovať
úroveň ochrany práce meniacim sa sku-
točnostiam. Pri nástupe do práce je za-
mestnanec povinný absolvovať vstupné
školenia z predpisov na zaistenie bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci, prípadne
ďalšie školenia podľa určenia nadriade-
ného zamestnanca v súlade s internými
predpismi zamestnávateľa.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Študenti na odbornej praxi sa na
poistenie neprihlasujú

Zamestnávateľ, u ktorého praxujú žiaci
stredných a študenti vysokých škôl, nemá
voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamo-
vacie povinnosti. To znamená, že praxujú-
cich žiakov a študentov neprihlasuje do
registra poistencov a sporiteľov starobné-
ho dôchodkového sporenia, ani za nich
neodvádza poistné na sociálne poistenie.
Skutočnosť, že žiak alebo študent má po-
čas výkonu praxe nárok na odmenu, nie je
rozhodujúca.
Ak totiž žiak strednej školy vykonáva prak-
tické vyučovanie v zmysle zákona o odbor-
nom vzdelávaní a príprave alebo študent vy-
sokej školy praktickú výučbu alebo odbornú
prax podľa zákona o vysokých školách,
nemá postavenie zamestnanca. Obdobie
výkonu odbornej praxe sa v budúcnosti žia-
kom a študentom na dôchodkové účely
z tohto dôvodu nezaráta.

Každý mesiac pre vás pripravujeme niekoľko nových videoškolení o najdôležitejších
zmenách v legislatíve alebo horúcich témach. Aktuálnu ponuku videoškolení nájdete

na www.profivzdelavanie.sk.



b) s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dosah-
mi, ktoré môžu spôsobiť ujmu na zdraví, a s ochranou pred nimi,

c) so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať
činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamest-
nanca.

Zamestnávateľ je povinný každého zamestnanca oboznámiť v súlade s vyššie
uvedeným pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zara-
dení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pra-
covného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

Zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlast-
ných zamestnancov, alebo fyzickej osoby, alebo právnickej osoby oprávnenej na
výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce. Oboznamovanie a iné vzdelávanie
vrátane praktickej časti výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochra-
ny zdravia pri práci zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci sa musia uskutočňovať v pracovnom čase.

Na druhej strane je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochra-
ny zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpeč-
ného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kon-
trolovať:
� stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti tech-

nických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi
zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracov-
ného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhra-
dených technických zariadení,

� či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných
látok alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia
v priestoroch zamestnávateľa,

� činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pra-
cuje na pracovisku sám,

� riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochran-
ných zariadení a iných ochranných opatrení.

2) Oboznámenie s ustanoveniami upravujúcimi zákaz
diskriminácie

Zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so za-
mestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre
oblasť pracovnoprávnych vzťahov zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom za-
obchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou v niektorých oblastiach a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskor-
ších predpisov. Každý, teda nielen zamestnávateľ, je povinný dodržiavať zásadu
rovnakého zaobchádzania, a to v oblasti pracovnoprávnych a obdobných práv-
nych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytnutia
tovarov a služieb a vo vzdelávaní.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj
z dôvodu manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického
alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvo-
du, majetku, rodu alebo iného postavenia.

Zamestnanec má právo podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s poru-
šením zásady rovnakého zaobchádzania.

Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy
boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania alebo nedodrža-
ním podmienok uvedených v zákone, môže sa obrátiť na súd a domáhať sa
právnej ochrany ustanovenej antidiskriminačným zákonom („aby ten, kto nedo-
držal zásadu rovnakého zaobchádzania, upustil od svojho konania, ak je to
možné, napravil protiprávny stav alebo poskytol primerané zadosťučinenie“), ale
i Trestným zákonom. V zmysle antidiskriminačného zákona, ak by primerané

39

BOZP a požiarna ochrana

8/2018

NEPREHLIADNITE

Zamestnávateľ je povinný vymenovať
jedného zamestnanca alebo viacerých
zamestnancov za zástupcov zamest-
nancov pre bezpečnosť, a to na základe
návrhu príslušného odborového orgánu,
zamestnaneckej rady alebo voľby za-
mestnancov, ak u zamestnávateľa nepô-
sobí odborový orgán alebo zamestnanec-
ká rada. Zamestnanca možno navrhnúť
alebo zvoliť za zástupcu zamestnancov
pre bezpečnosť len s jeho písomným sú-
hlasom.

POZNÁMKA

Na sťažnosť zamestnanca je zamestná-
vateľ povinný bez zbytočného odkladu
odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od
takého konania a odstrániť jeho násled-
ky (§ 13 ods. 4 ZP).

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Počas práce v cudzine príspevky
do II. piliera neplynú

Sociálna poisťovňa upozorňuje osoby vy-
konávajúce zárobkovú činnosť mimo úze-
mia Slovenska, že počas svojho pôsobe-
nia v zahraničí im Sociálna poisťovňa
príspevky na starobné dôchodkové spore-
nie (II. pilier) nepostupuje. Výnimkou sú
len osoby, ktoré aj počas svojho pôsobe-
nia mimo územia Slovenska naďalej pod-
liehajú slovenskej legislatíve, a teda platia
poistné do Sociálnej poisťovne.
Podmienkou postupovania príspevkov do
II. piliera je existencia aktívneho poistné-
ho vzťahu v Sociálnej poisťovni, a keďže
ho osoby pracujúce v zahraničí spravidla
nemajú, v uvedenom období si na svoj
osobný dôchodkový účet v II. pilieri nespo-
ria. Ak opäť začnú pracovať na Slovensku
a budú podliehať slovenskému systému so-
ciálneho zabezpečenia, postupovanie prí-
spevkov do II. piliera im Sociálna poisťovňa
automaticky obnoví.
V prípade, že osoby pracujúce v zahraničí
nechcú mať žiadny výpadok v postupova-
ní príspevkov, majú možnosť platiť si po-
istné na dôchodkové poistenie samé ako
dobrovoľne poistené osoby.



zadosťučinenie nebolo dostačujúce, najmä ak nedodržaním zásady rovnaké-
ho zaobchádzania bola značným spôsobom znížená dôstojnosť, spoločenská
vážnosť alebo spoločenské uplatnenie poškodenej osoby, môže sa tá domáhať
aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Sumu náhrady nemajetkovej ujmy
v peniazoch určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej nemajetkovej ujmy
a všetky okolnosti, za ktorých došlo k jej vzniku.

Okrem uvedeného každý má právo na ochranu svojich práv aj mimosúdnou ces-
tou prostredníctvom mediácie v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a do-
plnení niektorých zákonov. K ochrane práv môže dôjsť aj v mimosúdnom konaní.

Smernica č. 76/207/EHS vyjadruje právo na rovnaké zaobchádzanie mužov
a žien dikciou: „nesmie nastať žiadna priama alebo nepriama diskriminácia
na základe pohlavia, hlavne s ohľadom na manželský alebo rodinný stav, nie-
len pokiaľ ide o odmeňovanie za prácu, ale aj prístup k zamestnaniu, pracov-
né podmienky, profesionálny postup a sociálnu bezpečnosť“. Ustanovenie
§ 13 Zákonníka práce zakotvilo komplexný zákaz diskriminácie vo vzťahu k všet-
kým právam vyplývajúcim z pracovnoprávnych vzťahov.

Zákonník práce v ust. § 119a stanovil zákaz diskriminácie podľa pohlavia aj v ob-
lasti odmeňovania za prácu. „Mzdové podmienky musia byť dohodnuté bez
akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia.“ Zákon tak vyslovene zakotvil pozi-
tívny príkaz rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami pri poskytovaní
mzdy. Vylúčil tým akúkoľvek priamu či nepriamu diskrimináciu v odmeňovaní
z dôvodu pohlavia v súvislosti so všetkými formami odmeňovania zamestnanca.

3) Oboznámenie s predpismi o odmeňovaní, pracovnom
poriadku a sociálnom programe zamestnávateľa

Zákonník práce v ust. § 41 ustanovuje, že v prípade, ak osobitný právny predpis
vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť
na prácu alebo iný predpoklad, zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu
len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto
prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad.

Zamestnávatelia zaraďujú zamestnancov do platových tried svojím vnútorným
mzdovým predpisom (mzdový poriadok, prémiový poriadok, v ktorom sú
napr. pohyblivé zložky mzdy, benefity, odmeny, osobné ohodnotenie) a doho-
dou (pri vyššej mzde). Priznaná mzda zamestnancovi je závislá od získaného
vzdelania, odbornej praxe a od náročnosti výkonu pracovnej pozície. Pri kumulo-
vaných pracovných pozíciách zamestnávatelia vypracujú pracovnú náplň za-
mestnanca.

Pracovný poriadok ako základná vnútorná norma zamestnávateľa bližšie špeci-
fikuje ustanovenia Zákonníka práce a upravuje jednotný postup pri dodržiavaní
a uplatňovaní pracovnoprávnych predpisov. Uvedený interný predpis je záväzný
tak pre zamestnávateľa ako i všetkých jeho zamestnancov. Cieľom tejto internej
normy je konkretizovať povinnosti zamestnancov vyplývajúce z právnych pred-
pisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy.

V zmysle ust. § 84 ods. 1 Zákonníka práce je zamestnávateľ oprávnený vydať
pracovný poriadok až po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov,
inak je neplatný.

Aby bola takáto norma pre zamestnancov právne záväzná, je potrebné interný
predpis zo strany zamestnávateľa zverejniť a sprístupniť, a to spôsobom, aby sa
s ním mohli oboznámiť všetci zamestnanci zamestnávateľa. Spôsob oboznáme-
nia zamestnancov s pracovným poriadkom ako internou normou Zákonník prá-
ce bližšie nekonkretizuje ani neupravuje spôsob jeho zverejnenia.

Je na danom zamestnávateľovi, akým spôsobom zverejní internú normu, sprí-
stupní ju zamestnancom, aby sa s ňou mohli oboznámiť a aby takáto norma
mohla byť pre všetkých zamestnancov záväzná. V praxi často dochádza k zverej-
neniu internej normy zo strany zamestnávateľa prostredníctvom elektronických
prostriedkov, napr. na internej stránke určenej pre zamestnancov v sekcii inter-
né normy.
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NEPREHLIADNITE

Právo na náhradu škody alebo právo na
inú náhradu podľa osobitných predpisov
nie je týmto zákonom dotknuté. V dôkaz-
nom konaní zamestnávateľ je povinný
preukázať, že neporušil zásadu rovnaké-
ho zaobchádzania. Ide o prenesenie dô-
kazného bremena na žalovaného.

POZNÁMKA

Platnosť danej normy je podmienená prá-
ve súhlasom zástupcov zamestnancov
(t. j. odborového orgánu, zamestnaneckej
rady, príp. zamestnaneckého dôverníka
zamestnávateľa). Zmeny uvedeného vnú-
torného predpisu zamestnávateľa, vráta-
ne podstatných zmien jeho príloh, možno
uskutočniť po predchádzajúcom súhlase
zástupcov zamestnancov, ak nie je udele-
ná výnimka priamo v pracovnom poriad-
ku. Uvedený súhlas zástupcov zamest-
nancov s vydaním pracovného poriadku
musí byť zakotvený v príslušných ustano-
veniach tejto internej normy.

NEPREHLIADNITE

Zákonníkom práce je zavedený inštitút
minimálneho mzdového nároku, ktorého
sadzba pre príslušný stupeň je násobkom
hodinovej minimálnej mzdy pri ustanove-
nom týždennom pracovnom čase 40 ho-
dín alebo minimálnej mzdy v eurách za
mesiac, ak ide o zamestnanca odmeňo-
vaného mesačnou mzdou, ustanovenej
osobitným predpisom a koeficienta mini-
málnej mzdy ustanoveného v Zákonníku
práce. Zamestnávateľ, u ktorého nie je
odmeňovanie zamestnancov dohodnuté
v kolektívnej zmluve, je povinný zamest-
nancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume
minimálneho mzdového nároku určené-
ho pre stupeň náročnosti práce príslušné-
ho pracovného miesta.

CITÁT:

„Zlé prekonávať dobrým, to nie je tak
ťažké - ale ťažko je prekonávať dobré

lepším.“

Tomáš Garrigue Masaryk

Potrebujete poradiť s českou legislatívou? Zaregistrujte sa na www.daneprolidi.cz.
Predplatitelia portálu môžu využívať odborné poradenstvo vo forme chatu

alebo emailu.



Pracovný poriadok sa v predmete úpravy odlišuje od ostatných interných no-
riem, a to tým, že sa vo svojej úprave musí pohybovať v medziach právnych
predpisov a nie je oprávnený zakladať nové pracovné povinnosti.

Zamestnanci sú povinní riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce z pracov-
noprávnych vzťahov. Uvádzame vo forme príkladov niekoľko základných po-
vinností zamestnanca, ktoré by mali byť upravené i vo vnútornom predpise
zamestnávateľa.

Zamestnanec je povinný najmä:

a) vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom
čase a požadovanej kvalite, dodržiavať právne predpisy a interné nor-
my vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, zúčastniť sa na školeniach
uskutočňovaných zamestnávateľom v týchto oblastiach a podrobiť sa
skúškam,

b) plne využívať pracovný čas na prácu, byť na pracovisku na začiatku pracov-
ného času a z pracoviska odchádzať až po skončení určeného pracovného
času,

c) dodržiavať predpisy a pokyny zamestnávateľa vzťahujúce sa na prácu
ním vykonávanú z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
ochrany proti požiarom, ochrany objektov a informačných systémov za-
mestnávateľa, zúčastniť sa na školeniach a výcvikoch uskutočňova-
ných zamestnávateľom v týchto oblastiach a podrobiť sa skúškam, po-
čínať si tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia zamestnanca, resp.
k vzniku škody na majetku zamestnávateľa, upozorňovať na zistené ne-
dostatky a zakročiť proti hroziacej škode,

d) nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa, zachovávať
mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestna-
nia, povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení pracovnopráv-
neho vzťahu,

e) hospodáriť riadne a účelne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ
a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením, spreneverou
alebo zneužitím, plne využívať pracovné prostriedky na vykonávanie zvere-
ných prác,

f) sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej
zmluve potrebnú pre výkon svojich pracovných úloh,

g) v primeranom čase pred nástupom do práce a počas pracovného času
nepožívať alkoholické nápoje a iné omamné látky, a to ako na pracoviskách
zamestnávateľa, tak aj mimo týchto pracovísk,

h) dodržiavať zákaz fajčenia v priestoroch, ktoré sú bežne prístupné verejnos-
ti,

i) bez zbytočného odkladu oznámiť zamestnávateľovi všetky zmeny osob-
ných údajov výhradne súvisiacich s vyrovnaním svojich pracovnoprávnych
nárokov,

j) nekonať tak, aby bola narušená dôvernosť informácií.

Obsah povinností, ktoré majú okrem uvedených vedúci zamestnanci zamestná-
vateľa, by mal byť rovnako obsahom interného predpisu.

Zamestnanecké benefity sú súčasťou odmeňovacieho systému všetkých za-
mestnávateľov. Zamestnávateľ s cieľom vytvoriť priaznivé pracovné podmienky
motivuje svojich zamestnancov poskytovaním benefitov. Medzinárodné účtov-
né štandardy používajú pojem „požitky“, tento pojem je podskupinou pojmu „be-
nefity“ alebo „výhody“.

Peňažný zamestnanecký požitok je akákoľvek peňažná úhrada zamestnávateľa
zamestnancom vo forme peňažných prostriedkov (príspevky zo sociálneho fon-
du, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie, účelové
sporenie). Nepeňažný zamestnanecký požitok je akákoľvek forma hodnoty daná
zamestnávateľom zamestnancom (napr. zdravotná starostlivosť, poskytovanie
áut, úhrada nákladov na bývanie, subvencované tovary alebo služby).
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PRÍKLAD Z PRAXE

Dohoda o pracovnej činnosti
a pedagogická prax

�Započítava sa obdobie práce pedago-
gického zamestnanca na dohodu o pra-
covnej činnosti do jeho pedagogickej
praxe? Ak áno, v akom rozsahu?

Odpoveď.
Pedagogický zamestnanec je fyzická oso-
ba, ktorá vykonáva pedagogickú činnosť
a je zamestnancom podľa § 1 ods. 2 záko-
na č. 317/2009 Z. z. o pedagogických za-
mestnancoch a odborných zamestnan-
coch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zamestnanec vykonávajúci pracovnú čin-
nosť na základe dohody o pracovnej čin-
nosti nie je zamestnancom podľa zákona
č. 317/2009 Z. z.
Zamestnávateľ nie je povinný pracovnú
činnosť vykonávanú na základe dohody
o pracovnej činnosti započítať do pedago-
gickej praxe pedagogického zamestnan-
ca, a to aj vzhľadom na to, že práca vyko-
návaná na základe dohody sa nevykonáva
na plný pracovný úväzok a nie je vykonáva-
ná pedagogickým zamestnancom v pra-
covnom pomere.
Rozhodnutie o tom, či zamestnávateľ za-
počíta pedagogickému zamestnancovi do
pedagogickej praxe pracovnú činnosť
v zaradení pedagogického zamestnanca
vykonávanú na základe dohody o pracov-
nej činnosti, je v kompetencii zamestnáva-
teľa. Toto rozhodnutie závisí od viacerých
okolností, napr. od toho, či bola táto čin-
nosť vykonávaná ešte pred ukončením vy-
sokoškolského štúdia, či bola vykonávaná
až po ukončení adaptačného vzdelávania
a pod.
V prípade, ak sa zamestnávateľ rozhodne
započítať pedagogickému zamestnanco-
vi do pedagogickej praxe pracovnú čin-
nosť pedagogického zamestnanca vyko-
návanú na základe dohody o pracovnej
činnosti, odporúčame túto prax započítať
do pedagogickej praxe len pomernou
časťou z celkovej dĺžky trvania dohody vy-
počítanou ako pomerná časť rozsahu zá-
kladného úväzku príslušnej kategórie
a podkategórie pedagogického zamest-
nanca k týždennému rozsahu vykonáva-
nia pedagogickej činnosti dohodnutého
v dohode o pracovnej činnosti.
Napr. ak zamestnanec vykonával na zá-
klade dohody o pracovnej činnosti činnosť
učiteľa strednej školy v rozsahu 9 hodín
týždenne, čo je cca 41 % z 22-hodinového
základného úväzku učiteľa strednej školy,
a táto dohoda bola uzatvorená na 6 me-
siacov v kalendárnom roku, do pedagogic-
kej praxe sa mu započíta 41 % zo 6 mesia-
cov, čo je cca 2 mesiace a 14 dní.



Zamestnanecký benefit by mal byť upravený v kolektívnej zmluve zamestnáva-
teľa alebo v internom predpise prijatom zo strany štatutárneho orgánu spoloč-
nosti upravujúceho tvorbu a následné použitie sociálneho fondu zamestnávate-
ľa a hospodárenie s ním v súlade s ustanoveniami zákona č. 152/1994 Z. z.
o sociálnom fonde.

4) Povinnosť mlčanlivosti a ochrana a bezpečnosť
informácií v súvislosti so vstupným školením zamestnancov

V zmysle pracovnoprávnych noriem sú zamestnanci povinní riadne plniť svoje
povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov. Medzi ne patrí i povinnosť
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa zamestnanec dozvedel
pri výkone zamestnania.

Medzi základné práva a povinnosti zamestnancov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov patrí i:

� povinnosť každého zamestnanca pri spracúvaní osobných údajov zachová-
vať povinnosti, ktoré mu vyplývajú z internej normy na ochranu a bezpeč-
nosť informácií, tzv. bezpečnostný projekt. Zamestnávateľ môže poruše-
nie tejto povinnosti klasifikovať ako porušenie pracovnej disciplíny;

� každý zamestnanec, ktorý príde pri svojej pracovnej činnosti do styku
s osobnými údajmi (klientov, akcionárov, iných zamestnancov a pod.),
musí dodržiavať mlčanlivosť. Nesmie ich využiť ani pre osobnú potrebu
a bez súhlasu prevádzkovateľa ich nesmie zverejniť ani nikomu poskytnúť,
ani sprístupniť. Taktiež musí zachovávať mlčanlivosť o bezpečnostných
opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ochranu osobných údajov.
Tieto povinnosti trvajú i po skončení pracovného pomeru;

� každý zamestnanec je povinný v prípade odôvodneného podozrenia ne-
oprávneného spracúvania alebo úniku osobných údajov bezodkladne infor-
movať poverenú osobu a bezpečnostného technika.

Zamestnávateľ oblasť osobných údajov vymedzuje i v samotných pracovných
zmluvách svojich zamestnancov.

Zamestnanci svojím podpisom pracovnej zmluvy súhlasia zároveň so spracúva-
ním svojich osobných údajov zo strany zamestnávateľa.

Rovnako i členovia dozornej rady spoločnosti sú povinní v zmysle Obchodného
zákonníka vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou, a to uprave-
nú v interných predpisoch spoločnosti, ako sú stanovy spoločnosti a rokovací
poriadok dozornej rady. Sú zároveň povinní zachovávať mlčanlivosť o dôver-
ných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by
mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej ak-
cionárov, nesmú zneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom svo-
jej funkcie na neoprávnené získavanie výhod pre seba alebo pre iného. Členovia
dozornej rady, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú po-
vinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili.

Člen dozornej rady zodpovedá za škodu spôsobenú pri výkone svojej funkcie
v dôsledku porušenia povinností člena dozornej rady vyplývajúcich pre neho zo
zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov a vnútorných
aktov riadenia.

Zvýšenie kvalifikácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Právna povinnosť zamestnanca zvýšiť si kvalifikáciu existuje aj v oblasti bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci. Znalosť predpisov v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci je súčasťou kvalifikačných predpokladov.

Povinnosť zamestnávateľa starať sa o zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
zahŕňa prípady, kedy zamestnanec štúdiom získava predpoklady ustanovené
právnym predpisom alebo požiadavky nevyhnutné na riadny výkon práce dojed-
nané v pracovnej zmluve, ale aj získanie kvalifikácie, najmä ak je to v súlade s po-
trebou zamestnávateľa.
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Otestujte sa:
1. Zamestnávateľ je povinný vyme-

novať jedného zamestnanca ale-
bo viacerých zamestnancov za
zástupcov zamestnancov pre bez-
pečnosť, a to na základe:
a) návrhu príslušného odborového

orgánu, zamestnaneckej rady ale-
bo voľby zamestnancov, ak u za-
mestnávateľa nepôsobí odborový
orgán alebo zamestnanecká rada,

b) návrhu zamestnancov alebo voľby
príslušného odborového orgánu,
zamestnaneckej rady, ak u za-
mestnávateľa nepôsobí odborový
orgán alebo zamestnanecká rada,

c) písomného rozhodnutia zamest-
návateľa a príslušného odboro-
vého orgánu.

2. Zvyšovanie kvalifikácie v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci je:
a) právna povinnosť zamestnávateľa,
b) právna povinnosť zamestnanca,
c) právo zamestnanca v zmysle Zá-

konníka práce.
3. Do kompetencie inšpekcie práce

patrí tiež dozor nad dodržiavaním:
a) pracovnoprávnych predpisov, kto-

ré upravujú pracovnoprávne vzťa-
hy, najmä ich vznik, zmenu a skon-
čenie, mzdové podmienky a pra-
covné podmienky zamestnancov

Záver:
Rozhodnutie o tom, či zamestnávateľ za-
počíta pedagogickému zamestnancovi do
pedagogickej praxe pedagogickú pracov-
nú činnosť vykonávanú na základe dohody
o pracovnej činnosti, je v kompetencii za-
mestnávateľa. Zamestnávateľ nie je povin-
ný pracovnú činnosť vykonávanú na zákla-
de dohody o pracovnej činnosti započítať
do pedagogickej praxe pedagogického za-
mestnanca. V prípade jej započítania do
pedagogickej praxe sa započítava len po-
mernou časťou z dĺžky trvania dohody v zá-
vislosti od počtu hodín pracovnej činnosti
vykonávanej na základe dohody.

CITÁT:

„Rozhodnúť sa, čo nerobiť, je rovnako
dôležité, ako rozhodnúť sa, čo robiť

budete.“

Steve Jobs

Kompletný prehľad o novom zákone o ochrane osobných údajov a nariadení GDPR
aj vo forme videoškolení. Viac informácií na www.profivzdelavanie.sk.



Zákonnú povinnosť uvedenú v ustanovení § 153 Zákonníka práce, v zmysle kto-
rého má zamestnávateľ povinnosť starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamest-
nancov alebo o jej

zvyšovanie, je možné upraviť v rámci sociálnej politiky zamestnávateľa v jeho in-
ternom predpise, a to v pracovnom poriadku. Zamestnávateľ v rámci ďalšieho
vzdelávania organizuje a vysiela zamestnancov na vzdelávacie podujatia (kurzy,
školenia, semináre a pod.).

Kontrolný mechanizmus u zamestnávateľa
Zákonník práce rovnako zakotvuje zákaz narúšania súkromia zamestnanca na
pracovisku a v spoločných priestoroch bez vážnych dôvodov spočívajúcich
v osobitnej povahe činností zamestnávateľa tým, že ho sleduje, bez toho, aby
bol na to upozornený, alebo kontroluje listové zásielky adresované zamestnan-
covi ako súkromnej osobe.

Ak je u zamestnávateľa zavedený kontrolný mechanizmus, je na mieste zákon-
ná povinnosť zo strany zamestnávateľa informovať zamestnanca o rozsahu
kontroly a spôsoboch jej uskutočňovania. Ide napr. o kamerový systém v kan-
celáriách, filtrovanie odosielanej a prijímanej elektronickej pošty, príp. priama
kontrola (oboznamovanie sa s obsahom), sledovanie práce prostredníctvom sof-
tvérového vybavenia (napr. na desktope počítača).

Odborový orgán a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Odborový orgán vykonáva kontrolu nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci u zamestnávateľa a spolupracuje pri vytváraní pracovných podmienok so za-
mestnávateľom v súlade s predpismi o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci.

U zamestnávateľa, u ktorého pôsobí odborová organizácia, má odborový orgán
právo vykonávať kontrolu nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pritom má právo najmä:
� kontrolovať, ako zamestnávateľ plní svoje povinnosti v starostlivosti o bez-

pečnosť a ochranu zdravia pri práci a či sústavne utvára podmienky bez-
pečnej a zdravotne neškodnej práce, pravidelne preverovať pracovisko
a zariadenie zamestnávateľa pre zamestnancov a kontrolovať hospodáre-
nie zamestnávateľa s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,

� kontrolovať, či zamestnávateľ riadne vyšetruje príčiny pracovných úrazov,
zúčastňovať sa na zisťovaní príčin pracovných úrazov a chorôb z povolania,
prípadne ich sám vyšetrovať,

� požadovať od zamestnávateľa odstránenie nedostatkov v prevádzke, na
strojoch a zariadeniach alebo pri pracovných postupoch a prerušenie prá-
ce v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia za-
mestnancov a ostatných osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch alebo na pra-
covisku zamestnávateľa s jeho vedomím,

� upozorniť zamestnávateľa na prácu nadčas a nočnú prácu, ktorá by ohro-
zovala bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov,

� zúčastňovať sa na rokovaniach o otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci.

Náklady vzniknuté vykonaním kontroly nad stavom bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci uhrádza štát.

Inšpekcia práce
Oprávnenia inšpekcie práce sú ustanovené zákonom č. 125/2006 Z. z. o in-
špekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní, pričom do jej kompetencie patrí:

a) najmä dozor nad dodržiavaním:

– pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy,
najmä ich vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné
podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mla-
distvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnu-
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vrátane pracovných podmienok
žien, mladistvých, domáckych za-
mestnancov, osôb so zdravotným
postihnutím a osôb, ktoré nedovŕ-
šili 15 ro- kov veku, a kolektívne vy-
jednávanie,

b) pracovnoprávnych predpisov, kto-
ré upravujú pracovnoprávne vzťa-
hy, najmä pracovné podmienky
zamestnancov vrátane pracov-
ných podmienok mladistvých, kto-
rí nedovŕšili 15 rokov veku,

c) pracovnoprávnych predpisov, kto-
ré upravujú pracovnoprávne vzťa-
hy, najmä mzdové podmienky
a pracovné podmienky zamest-
nancov so zdravotným postih-
nutím.

3 body

Gratulujeme! Plný zásah – teší nás, ako ste sa
s príspevkom popasovali a zvládli ho na výbor-
nú. Je pravdepodobné, že tento test nie je vaším
posledným s plným skóre. Skúste i ďalšie –
a opäť sa blysnite! Držíme palce!

1 – 2 body

Zlatá stredná cesta? Sme si istí, že je vo vás
viac. Na plný počet bodov stačí neveľa – zame-
rať sa v téme (príspevku) na najdôležitejšie
pasáže a triumf je váš. Neváhajte a „roztočte“
to nanovo!

0 bodov

Nepozornosť? Príliš náročná téma? Skúste si
text prejsť ešte raz, nevynechajte dôležité
pasáže a je viac ako isté, že bodov na vašom
konte bude oveľa viac. Prajeme vám úspech!

Správneodpovede:1a),2b),3a)

Príklad č. 1:

Pracovná zmluva
1. Zamestnanec svojím podpisom vyslo-

vuje súhlas s tým, že:
a) z dôvodu bezpečnosti zamestná-

vateľa je zamestnávateľ opráv-
nený kamerovým systémom mo-
nitorovať a uchovávať nahrávky
vlastných priestorov a použiť ich
v odôvodnených prípadoch,

b) zamestnávateľ bude spracová-
vať jeho osobné údaje poskyt-
nuté mu nad zákonný rámec
s cieľom plnenia povinností ale-
bo uplatnenia zákonných práv
zamestnávateľa zodpovedné-
ho za spracúvanie osobných
údajov v oblasti pracovného prá-
va v zmysle zákona o ochrane
osobných údajov.

2. Zamestnanec svojím podpisom vyhla-
suje, že:
a) sa oboznámil a súhlasí s obsahom

pracovnej zmluvy,



tím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, a kolektívne vyjednávanie,

– právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci,

– právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegál-
neho zamestnávania,

– záväzkov, ktoré vyplývajú z kolektívnych zmlúv…

b) zároveň i vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie vyššie uvedených
predpisov a za porušovanie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv
a poskytovanie bezplatného poradenstva zamestnávateľom, fyzickým oso-
bám, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, a zamestnancom
v rozsahu základných odborných informácií a rád o spôsoboch, ako najú-
činnejšie dodržiavať tieto predpisy.

Zamestnanci, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracov-
noprávnych vzťahov, ako aj zástupcovia zamestnancov, ktorí sú v pracovnom
pomere u zamestnávateľa, u ktorého kontrolnou činnosťou zistili porušenie pra-
covnoprávnych predpisov, môžu podať podnet na príslušnom orgáne inšpek-
cie práce.

V praxi za dodržiavanie príslušných limitov práce nadčas, platných právnych
predpisov a požiadaviek bezpečnosti práce je zodpovedný vedúci zamestnanec,
ktorý prácu nariaďuje. Prácu nadčas nemožno nariadiť, pokiaľ by odporovala
predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci.

Rovnako sú vedúci zamestnanci povinní plniť úlohy pri predchádzaní pracov-
ným úrazom a chorobám z povolania a ďalšie úlohy v starostlivosti o bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci. (Príklady č. 1 a 2)

Pracovný pomer na dobu určitú a ochrana práce
Zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu nemožno zvýhodniť alebo
obmedziť, ak ide o pracovné podmienky a podmienky zamestnávania podľa
Zákonníka práce a o pracovné podmienky súvisiace s bezpečnosťou a ochra-
nou zdravia pri práci podľa osobitného predpisu, v porovnaní s porovnateľ-
ným zamestnancom v zmysle ust. § 40 ods. 9 Zákonníka práce, s dohodnutým
pracovným pomerom na neurčitý čas a na ustanovený týždenný pracovný čas
u toho istého zamestnávateľa alebo u zamestnávateľa v zmysle § 58 Zákonníka
práce (agentúra dočasného zamestnávania), ktorý vykonáva alebo by vykonával
rovnaký druh práce alebo obdobný druh práce s prihliadnutím na kvalifikáciu a od-
bornú prax.

Vyššie uvedené zákonné obmedzenia sa nevzťahujú na zamestnávanie agentú-
rou dočasného zamestnávania v zmysle ust. § 58 Zákonníka práce.

Doba, na ktorú sa uzatvára pracovný pomer na dobu určitú, môže byť určená
konkrétnym dňom alebo iným spôsobom, napríklad skončením prác, na vykona-
nie ktorých bol uzatvorený pracovný pomer, tzv. sezónne práce, návratom ženy
– zamestnankyne z materskej dovolenky.

Pracovný pomer na určitú dobu končí uplynutím dojednanej doby aj v situá-
ciách, ak je zamestnanec v ochrannej dobe, napr. v čase tehotenstva ženy, do-
časnej práceneschopnosti zamestnanca.

Skončenie pracovných pomerov na dobu určitú sa neprerokováva so zástupcami
zamestnancov a nevyžaduje sa ani predchádzajúci súhlas zástupcov zamestnan-
cov, a to ani v prípade, ak ide priamo o zástupcu zamestnanca (člena odborového
orgánu, člena zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka, zástupcu
zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci).

Zamestnanec, ktorého pracovný pomer na dobu určitú končí uplynutím tejto
doby, nemá nárok na odstupné. Pracovný pomer končí uplynutím doby, na ktorú
bola pracovná zmluva dohodnutá. Pred uplynutím danej doby prichádza do úva-
hy možnosť predĺženia pracovného pomeru na určitú dobu, príp. zmena pracov-
ného pomeru z určitej doby na neurčitý čas.

JUDr. Slavomíra Gejdošová
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BOZP a požiarna ochrana

b) sa oboznámil s obsahom pracov-
ného poriadku, mzdového po-
riadku, organizačného poriadku
a zaväzuje sa ich dodržiavať,

c) pred uzavretím pracovnej zmluvy
bol oboznámený o právach a povin-
nostiach, ktoré pre neho vyplývajú
z pracovnej zmluvy, a s pracovný-
mi a mzdovými podmienkami, za
akých má prácu vykonávať.

Príklad č. 2:

Práva a povinnosti zamestnanca v rám-
ci pracovnej zmluvy
1. Zamestnanec je povinný prideľovanú

prácu vykonávať osobne v pracovnej
dobe, svedomito a odborne, a to po-
dľa svojich najlepších schopností a ve-
domostí, riadiť sa príkazmi a pokynmi
svojich nadriadených vzťahujúcimi
sa na výkon práce v súlade s práv-
nymi predpismi a vnútornými pred-
pismi zamestnávateľa. Zamestna-
nec je povinný dodržiavať predpisy
na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci.

2. Zamestnanec je povinný hospodárne
nakladať s prostriedkami jemu zvere-
nými zamestnávateľom a chrániť
a opatrovať hmotný aj nehmotný ma-
jetok zamestnávateľa pred poškode-
ním, stratou, zničením a zneužitím.

3. Zamestnanec sa zaväzuje, že bude
dodržiavať mlčanlivosť o skutočnos-
tiach, s ktorými sa oboznámi pri výkone
prác, a to aj po skončení pracovného
pomeru, najmä skutočnostiach tvoria-
cich obchodné tajomstvo zamestná-
vateľa.
Skutočnosťami tvoriacimi obchodné
tajomstvo sa rozumejú akékoľvek sku-
točnosti obchodnej, výrobnej či tech-
nickej povahy súvisiace s podnikom
zamestnávateľa, ktoré majú skutoč-
nú, príp. aspoň potenciálnu materiál-
nu alebo nemateriálnu hodnotu, nie
sú v príslušných obchodných kruhoch
bežne dostupné a majú zostať z vôle
zamestnávateľa utajené a zamestná-
vateľ toto ich utajenie zodpoveda-
júcim spôsobom zabezpečuje, ide
najmä o podnikateľské zámery za-
mestnávateľa, obchodné styky a kon-
takty zamestnávateľa, sieť klientov,
spôsob ich získavania, sieť a získava-
nie spolupracovníkov a spolupracujú-
cich firiem, spôsob a metódy činnosti
zamestnávateľa, mzdové podmienky
ostatných zamestnancov spoločnosti,
finančné a vnútorné pomery zamest-
návateľa.

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.



Aktuálne formy podpory zamestnávania
1. Projekty mladých

Prvú samostatnú skupinu národných projektov tvoria tzv. „Projekty mladých“.
Sú zamerané na podporu integrácie mladých ľudí na trh práce.

1. 1 Praxou k zamestnaniu
Tento národný projekt je zameraný na podporu vytvárania pracovných miest pre
mladých nezamestnaných a ich zamestnanosti formou mentorovaného zapra-
covania a praxe a je zároveň jedným z podporných opatrení pre integráciu mla-
dých ľudí na trh práce.

Cieľom projektu je poskytnúť mladým ľuďom do 29 rokov veku možnosť získať
alebo zvýšiť a prehĺbiť svoje odborné zručnosti, vedomosti a praktické skúsenos-
ti, ktoré zodpovedajú najmä ich dosiahnutému stupňu vzdelania v príslušnej
skupine učebných odborov alebo študijných odborov, formou mentorovaného
zapracovania a praxe u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné
miesto s cieľom ich umiestnenia a udržania sa na trhu práce.

Cieľovú skupinu, ktorú môže zamestnávateľ zamestnať, predstavujú uchádzači
o zamestnanie vo veku:

� do 25 rokov (25 rokov mínus 1 deň), vedení v evidencii uchádzačov o za-
mestnanie minimálne 3 mesiace, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú
v procese vzdelávania ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave (not in em-
ployment, education or training – tzv. NEET),

� do 29 rokov (29 rokov mínus 1 deň), vedení v evidencii uchádzačov o za-
mestnanie minimálne 6 mesiacov.

Zamestnávateľ môže uchádzačov o zamestnanie z cieľovej skupiny zamestnať
na plný alebo polovičný pracovný úväzok na dobu minimálne 6 mesiacov a ma-
ximálne 9 mesiacov, resp. na dobu neurčitú.

Finančné príspevky sa poskytnú zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné
miesto prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie z oprávnenej cie-
ľovej skupiny na plný alebo polovičný pracovný úväzok na dobu minimálne 6 me-
siacov, resp. na dobu neurčitú, pričom finančné príspevky sa poskytujú zamestná-
vateľovi mesačne počas najmenej 6 mesiacov a počas najviac 9 mesiacov.
Zároveň sa príspevok poskytuje aj na mzdu zamestnanca, ktorý mentorovanie vy-
konáva a na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaným za-
pracovaním a praxou.

Finančný príspevok na úhradu celkovej ceny práce (ďalej len „CCP“) zamestnan-
ca, ktorý bol prijatý do pracovného pomeru na mentorované zapracovanie
a prax, sa poskytuje vo výške:

� najviac 95 % CCP zamestnanca, najviac vo výške minimálnej CCP na rok
2018, t. j. maximálne 648,96 € pri plnom pracovnom úväzku,

� výške najviac 95 % CCP zamestnanca, najviac vo výške 1/2 minimálnej
CCP na rok 2018, t. j. maximálne 324,48 € pri polovičnom pracovnom
úväzku.

Príspevok na CCP prijatého zamestnanca sa poskytuje najmenej počas 6 mesia-
cov a najviac počas 9 mesiacov.

Finančný príspevok na mentorovanie sa poskytuje vo výške:

� najviac 81,12 € za jedného mentorovaného zamestnanca (t. j. 12,5 %
z minimálnej CCP na rok 2018).

Finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s men-
torovaným zapracovaním a praxou sa poskytuje 1x počas mentorovaného zapra-
covania a 1x počas praxe, napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pra-
covné pomôcky, pracovné náradie, najviac vo výške 62,52 €.
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Stručne:
V súčasnosti môžu zamestnávatelia vy-
užiť rôzne formy podpory zamestnávania
uchádzačov o zamestnanie vedených
v evidencii uchádzačov o zamestnanie na
úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny
(ďalej len „úrad práce“), ktoré sa realizujú
prostredníctvom národných projektov.
Národné projekty (ďalej „NP“) slúžia na
zlepšenie zamestnanosti určitých skupín
ľudí.
Zamestnávatelia o túto podporu môžu
požiadať na úradoch práce v mieste, kde
budú vytvárať pracovné miesto na celom
území Slovenskej republiky, okrem Brati-
slavského samosprávneho kraja.

POZNÁMKA:

Hlavná aktivita NP spočíva v poskytova-
ní finančných príspevkov na mentorova-
né zapracovanie a prax u zamestnávate-
ľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné
miesto.

PRÍKLAD Z PRAXE

Dôchodca a úľava z dohody
�Ak poberateľ starobného dôchodku

uzatvorí dohodu o pracovnej činnosti
po 1. 7. 2018, bude si môcť uplatniť
úľavu z platenia dôchodkového poiste-
nia?

Odpoveď.
Áno, ak poberateľ starobného dôchodku
uzatvorí od 1. 7. 2018 dohodu o pracovnej
činnosti, môže si na ňu obdobne ako štu-
dent pri dohode o brigádnickej práci štu-
dentov uplatniť tzv. odvodovú úľavu. Môže
si určiť jednu dohodu, z ktorej nebude pla-
tiť poistné na dôchodkové poistenie, ak prí-
jem z tejto dohody za kalendárny mesiac
nepresiahne 200 €. V prípade, ak odmena
za kalendárny mesiac presiahne 200 €, po-
istné na dôchodkové poistenie bude platiť
len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom
a sumou 200 €. Na tieto účely je povinný
predložiť zamestnávateľovi tlačivo „Ozná-
menie a čestné vyhlásenie (odvodová úľa-
va – DÔCHODCOVIA)“, ktoré je na webovej
stránke Sociálnej poisťovne.
Záver:
Poberateľ starobného dôchodku si môže
uplatniť tzv. odvodovú úľavu z príjmu, ktorý
dosahuje na základe dohody o pracovnej
činnosti. Ak bude odmena z dohody do
sumy 200 €, poistné neplatí. V prípade od-
meny nad 200 €, bude platiť poistné z roz-
dielu medzi výškou odmeny a sumou 200 €.



1.2 Absolventská prax štartuje zamestnanie
Tento národný projekt je zameraný na podporu zamestnateľnosti a zamestna-
nosti absolventov škôl prostredníctvom získavania a prehlbovania pracovných
zručností a praktických skúseností. Cieľom projektu je zvýšenie zamestnanosti
a zamestnateľnosti mladých ľudí do 29 rokov na trhu práce a začleňovanie mla-
dých ľudí, najmä tých bez zamestnania, vzdelania alebo odbornej prípravy
a možnosti následného vytvorenia pracovného miesta pre mladého človeka
u zamestnávateľa, u ktorého vykonával absolventskú prax. Projekt sa realizuje
prostredníctvom dvoch hlavných aktivít.

Cieľovú skupinu hlavnej aktivity č. 1 tvoria uchádzači o zamestnanie, ktorí v čase
vstupu do projektu spĺňajú definíciu absolventa školy v zmysle zákona o službách
zamestnanosti v platnom znení: občania mladší ako 26 rokov veku, ktorí ukončili
príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme
štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemali pravidelne platené
zamestnanie a sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Cieľovú skupinu hlavnej aktivity č. 2 tvoria uchádzači o zamestnanie, ktorí ukon-
čili u zamestnávateľa vykonávanie absolventskej praxe. V rámci hlavnej aktivity
č. 1 môžu zamestnávatelia požiadať úrad práce o zabezpečenie absolventa školy
na účely zabezpečenia absolventskej praxe. Absolvent môže u zamestnávateľa
vykonávať absolventskú prax najmenej 3 mesiace a najviac 6 mesiacov. Zamest-
návatelia pri vykonávaní absolventskej praxe absolventom nemajú finančné ná-
klady na jej vykonávanie.

V rámci hlavnej aktivity č. 2 sú poskytované finančné príspevky zamestnávate-
ľovi, ktorý prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie z oprávne-
nej cieľovej skupiny bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní
od ukončenia vykonávania absolventskej praxe (ak sa s úradom nedohod-
ne inak), ktorú u daného zamestnávateľa vykonával. Zamestnávateľ sa za-
viaže vytvoriť pracovné miesto na plný pracovný úväzok na dobu minimálne
9 mesiacov, pričom po dobu najviac 6 mesiacov bude toto pracovné mies-
to podporované finančným príspevkom. Následne je zamestnávateľ povinný
udržať toto pracovné miesto počas ďalších 3 mesiacov.

1.3 Úspešne na trhu práce
Projekt je zameraný na podporu vytvárania pracovných miest pre mladých neza-
mestnaných. Cieľom projektu je zlepšenie postavenia mladých ľudí do 29 rokov
veku na trhu práce, zvýšenie ich zamestnateľnosti a zamestnanosti.

Pre zamestnávateľov je relevantná hlavná aktivita č. 1, v rámci ktorej sú poskyto-
vané finančné príspevky na podporu vytvárania a následného udržania pracov-
ných miest pre mladých uchádzačov o zamestnanie, ktorí pred prijatím na vytvo-
rené pracovné miesto nemali svoje prvé pravidelne platené zamestnanie, čo
znamená, že nikdy nezískali pravidelne platené zamestnanie, ktoré trvalo najme-
nej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ak je pracovný pomer dohodnutý
v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času a ak
zamestnávateľ o príspevok písomne požiada.

Maximálny finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v pr-
vom pravidelne platenom zamestnaní v rámci hlavnej aktivity č. 1 na jedno vy-
tvorené pracovné miesto na jeden mesiac v okresoch:

� s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti � ako je celoslovenský
priemer: vo výške 70 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 50 %
priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok
kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa prí-
spevok poskytuje, na rok 2018 najviac 462,50€,

� okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti > ako je celo-
slovenský priemer: vo výške 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca,
najviac 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý
až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa príspevok poskytuje, na rok 2018 najviac 555 €.
Miera evidovanej nezamestnanosti je prístupná na internetovej stránke Ús-
tredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
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POZNÁMKA

Finančný príspevok sa poskytuje na úhra-
du preddavku na poistné na povinné ve-
rejné zdravotné poistenie, poistného na
sociálne poistenie a povinných príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie plate-
ných zamestnávateľom, najviac vo výške
sumy odvodov vypočítanej z priemernej
mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za
1. – 3. štvrťrok predchádzajúceho kalen-
dárneho roka, v ktorom sa finančný príspe-
vok poskytuje (325,59 € na rok 2018).

POZNÁMKA

Finančný príspevok sa neposkytuje na
zamestnávanie uchádzača o zamestna-
nie, na ktorého zamestnávanie bol na to
isté obdobie poskytnutý finančný príspe-
vok podľa § 50, § 50j, § 56a alebo § 60.
Zamestnávateľ môže uchádzača o za-
mestnanie prijať do zamestnania na polo-
vičný alebo plný pracovný úväzok mini-
málne na 9 a maximálne na 18 mesiacov,
resp. na dobu neurčitú. Príspevok sa po-
skytuje na úhradu časti celkovej ceny
práce prijatého zamestnanca z oprávne-
nej cieľovej skupiny. Doba podporovania
tohto pracovného miesta môže byť od 6
do 12 mesiacov. Zamestnávateľ má ná-
sledne povinnosť udržať pracovné mies-
to po dobu, ktorá zodpovedá polovici
doby podporovania pracovného miesta.

NEPREHLIADNITE

Cieľovú skupinu tvoria uchádzači o za-
mestnanie vo veku:
– do 25 rokov (25 rokov mínus 1 deň),

vedení v evidencii uchádzačov o za-
mestnanie minimálne 3 mesiace,

– do 29 rokov (29 rokov mínus 1 deň),
vedení v evidencii uchádzačov o za-
mestnanie minimálne 6 mesiacov,
s dôrazom na dlhodobo nezamestna-
ných (v zmysle Záruky pre mladých
ľudí v Slovenskej republike).

POZNÁMKA REDAKCIE:

Vážení čitatelia, upozorňujeme na aktuali-
záciu údajov v texte uverejneného v časo-
pise Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2018
– príspevok Zmena životného minima od
1. 7. 2018 a jej vplyv na ekonomické veli-
činy, autor Ing. Martina Paliderová, PhD.
Aktualizácia:
– peňažných príspevkov na kompenzá-

ciu sociálnych dôsledkov ŤZP (s. 27);
– peňažného príspevku na podporu ná-

hradnej starostlivosti (s. 28).

Odborné školenia a konferencie s kvalifikovanými lektormi takmer
po celom Slovensku. Sledujte našu ponuku kurzov na www.profivzdelavanie.sk

a my vám garantujeme, že nič nezmeškáte.



1.4 Šanca pre mladých
Projekt je zameraný na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo ne-
zamestnaných mladých a je zároveň jedným z podporných opatrení pre integrá-
ciu mladých ľudí na trh práce. Cieľom projektu je zlepšenie postavenia mladých
ľudí do 29 rokov veku (29 rokov mínus jeden deň) na trhu práce, zvýšenie ich za-
mestnateľnosti a zamestnanosti, podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamest-
nanosti vo vybratých regiónoch prostredníctvom podpory vytvárania pracovných
miest, na ktorých si uchádzačov o zamestnanie bude zvyšovať, prehlbovať prak-
tické a teoretické skúsenosti a získavať pracovné návyky.

V rámci hlavnej aktivity sú poskytované finančné príspevky na podporu vytvore-
nia pracovného miesta pre dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí. Finančné
príspevky sa poskytnú zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto
prijme do pracovného pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny na plný/polo-
vičný pracovný úväzok na dobu minimálne 3 mesiacov, resp. na dobu neurči-
tú, pričom finančné príspevky sa poskytujú zamestnávateľovi mesačne počas
najviac 9 mesiacov. Po uplynutí podpornej doby nie je zamestnávateľ povinný
podporované PM udržať. Vzhľadom na oprávnenú cieľovú skupinu zamestnáva-
teľ môže v prípade potreby zabezpečiť pracovný tútoring s cieľom aktívnej pod-
pory a pomoci pri vykonávaní pracovných činností a adaptácie prijatého zamest-
nanca na pracovnom mieste.

Finančný príspevok sa poskytuje na úhradu časti celkovej ceny práce prijaté-
ho zamestnanca na podporované pracovné miesto vo výške 95 % celkovej
ceny práce (ďalej len „CCP“) zamestnanca/mesiac, najviac však vo výške
1,2-násobku minimálnej celkovej ceny práce (ďalej len „CCP“) v SR, t. j. na rok
2018 v sume maximálne 778,75 €/mesiac. Finančný príspevok sa poskytuje
najmenej počas 3 mesiacov a najviac počas 9 mesiacov, vrátane preobsade-
nia pracovného miesta. Zároveň sa poskytuje finančný príspevok na pracov-
ného tútora – finančný príspevok k mesačnej hrubej mzde pracovného túto-
ra, ktorý zabezpečí prijatému zamestnancovi z oprávnenej cieľovej skupiny
aktívnu pomoc a podporu pri vykonávaní pracovných činností, vo výške najviac
25 % z MCCP, t. j. na rok 2018 162,24 €/mesiac. Finančný príspevok na pracov-
ného tútora sa poskytuje najviac počas 3 mesiacov, pričom v rámci projektu
môže 1 pracovný tútor zabezpečovať tútoring pre 1 – 3 zamestnancov. Výška fi-
nančného príspevku na pracovný tútoring sa v prípade, ak bude pracovný pomer
zamestnanca na podporovanom pracovnom mieste dohodnutý na kratší čas,
pomerne kráti (pri pracovnom pomere v rozsahu 1/2 ustanoveného týždenného
pracovného času sa poskytuje maximálne do sumy 81,12 €).

Nad rámec toho sa poskytuje aj finančný príspevok na úhradu časti nevyhnut-
ných nákladov súvisiacich s výkonom zamestnávania, ako napr. na osobné
ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie vo výške
7 % z CCP vypočítanej z priemernej mzdy v hospodárstve SR za I. – III. štvrť- rok
2017, t. j. na rok 2018 v sume maximálne 87,54 €. Finančný príspevok sa posky-
tuje jednorazovo na 1 vytvorené pracovné miesto (vrátanie preobsadenia) a výška
sa nekráti.

2. Národné projekty pre iné skupiny uchádzačov o zamestnanie

Mimo projektov mladých sa realizujú národné projekty aj pre iné skupiny uchá-
dzačov o zamestnanie.

2.1 Reštart – príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na
trh práce

Cieľom projektu je získanie, resp. prehlbovanie praktických skúseností uchádza-
čov o zamestnanie pre potreby trhu práce.

Cieľovú skupinu tvorí dlhodobo nezamestnaný občan (ďalej len „DNO“) vedený
v evidencii uchádzačov o zamestnanie viac ako 24 po sebe nasledujúcich me-
siacov.
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V čase písania článku sa čerpali údaje
z Ministerstva práce, sociálnych vecí a ro-
diny. Medzitým sa údaje zmenili. Sumy sa
menili nie percentuálne od výšky životné-
ho minima, ale skokom, čiže pevnými su-
mami. Ostatné sumy a údaje v článku
sú správne.

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňu-
jeme.
Uvádzame správne znenie textu vypra-
cované autorkou článku:

1.4 Peňažné príspevky na kompenzá-
ciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdra-
votného postihnutia poskytované po-
dľa zákona č. 447/2008 Z. z.
Daný zákon upravuje podmienky posky-
tovania peňažných príspevkov na kom-
penzáciu, ktorých účelom je zmiernenie
alebo prekonanie sociálnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia.

1.4.1 Peňažný príspevok na osobnú
asistenciu
Výška príspevku zodpovedá ročnému roz-
sahu osobnej asistencie určenej v eurách.
Sadzba za 1 hodinu osobnej asistencie
je 3,82 €.

1.4.2 Príspevok na opatrovanie
Peňažný príspevok slúži na zabezpeče-
nie každodennej pomoci osobe s ŤZP
pri:
– úkonoch sebaobsluhy,
– starostlivosti o domácnosť,
– realizovaní sociálnych aktivít s cieľom

zotrvať v prirodzenom domácom pro-
stredí.

Základná výška mesačného príspevku je:
– 369,36 € pri opatrovaní jednej oso-

by s ŤZP,
– 492,34 € pri opatrovaní dvoch alebo

viacerých osôb s ŤZP.
Pri opatrovaní osôb s ŤZP, ktoré sú odká-
zané na opatrovanie, a je im poskytova-
ná ambulantná forma sociálnej služby
v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,
suma príspevku je:
– 326,16 € pri opatrovaní jednej oso-

by s ŤZP,
– 461,81 € pri opatrovaní dvoch alebo

viacerých osôb s ŤZP.
Pri opatrovaní viacerých osôb s ŤZP, pri-
čom jednej z nich sa poskytuje ambulant-
ná forma sociálnej služby v rozsahu viac
ako 20 hodín týždenne, výška peňažného
príspevku na je 480,05 €.
Sumy príspevkov je možné zvýšiť o 100 €

mesačne, ak:
– je opatrovanou osobou s ŤZP jedno

alebo viacero nezaopatrených detí a
– fyzická osoba, ktorá vykonáva opat-

rovanie takejto osoby, nemá v čase
opatrovania príjem zo zamestnania



Zamestnávatelia môžu požiadať o zabezpečenie uchádzača o zamestnanie na
zapracovanie. Zapracovanie u zamestnávateľa sa vykonáva v rozsahu 20 hodín
týždenne nepretržite najviac počas šiestich mesiacov, bez možnosti predĺženia
a opakovaného vykonávania počas jednej evidencie. Po skončení zapracovania
vydá zamestnávateľ DNO potvrdenie o vykonaní zapracovania.

Finančný príspevok pre zamestnávateľa na úhradu nevyhnutných nákladov sú-
visiacich s vykonávaním zapracovania DNO poskytovaný po dobu najviac 6 me-
siacov je mesačne vo výške max. 7 % z celkovej ceny práce na rok 2018, čiže vo
výške 83,84 € podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej
z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až
tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom
sa príspevok poskytuje, v prípade, ak bude mať zamestnávateľ o tento príspevok
záujem.

2.2 Chcem byť aktívny na trhu práce (50+)
Projekt je zameraný na podporu vytvárania pracovných miest pre znevýhodne-
ných uchádzačov o zamestnanie starších ako 50 rokov veku. Cieľom projektu je
zlepšenie postavenia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, a to obča-
nov starších ako 50 rokov veku (ďalej len „UoZ vo veku 50+“), zvýšenie ich za-
mestnateľnosti a zamestnanosti prostredníctvom poskytovania finančných prí-
spevkov. Cieľovú skupinu tvoria uchádzači o zamestnanie vo veku 50+.

Hlavná aktivita spočíva v poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvo-
renia pracovného miesta pre znevýhodneného UoZ vo veku 50+ podľa § 54
zákona o službách zamestnanosti.

Finančný príspevok sa poskytne zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné
miesto prijme do pracovného pomeru znevýhodneného UoZ vo veku 50+, ak je
pracovný pomer dohodnutý na dobu najmenej 12 mesiacov.

Finančný príspevok sa poskytuje najviac počas 12 mesiacov. Zamestnávateľ
je povinný zachovať toto vytvorené pracovné miesto najmenej počas týchto
12 mesiacov.

Príspevok sa poskytuje na úhradu časti preddavku na poistné na povinné ve-
rejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspev-
kov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom, najviac vo
výške 488,38 € pre rok 2018, čo predstavuje 1,5-násobok sumy preddavku na
poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie
a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie z priemernej mzdy
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalen-
dárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok po-
skytuje.

Záver

Pred podaním žiadosti o poskytnutie príspevku resp. podpísania dohody o po-
skytnutí príspevku je možné aby si zamestnávatelia vybrali uchádzača o zamest-
nanie sami, alebo môžu požiadať úrad práce aby zorganizoval výberové konanie
na voľné pracovné miesto.

Všetky potrebné podklady a žiadosti o poskytnutie príspevkov sú prístupné na
každom úrade práce a zároveň na internetovej stránke Ústredia práce, sociál-
nych vecí a rodiny.

Poskytovanie príspevkov sa realizuje na základe dohôd o poskytnutí príspevkov,
kde sú premietnuté podmienky poskytovania príspevku. Pozor si treba dať na svo-
je zmluvné povinnosti, aby nedošlo k ich porušeniu. Jednotlivé dohody obsahujú
rôzne sankcie s povinnosťou vrátiť alikvotnú čiastku poskytnutého príspevku.

Pre správnu a úspešnú realizáciu uvedených projektov odporúčame dodržiavať
pokyny a pravidlá pre poskytnutie príspevkov a úzko spolupracovať s úradmi
práce.

Mgr. Gabriel Kosztolányi
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a nepoberá dávky dôchodkového po-
istenia, dávky výsluhového zabezpe-
čenia alebo dôchodky starobného
dôchodkového sporenia.

Sumy príspevkov sa znížia, ak je:
– príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako

2-násobok sumy životného minima,
– opatrovanou osobou s ŤZP nezao-

patrené dieťa, tak sa sumy príspev-
kov znížia, ak príjem osoby s ŤZP
prevyšuje 3-násobok sumy životné-
ho minima,

– opatrovaná osoba s ŤZP poberate-
ľom zvýšenia dôchodku pre bezvlád-
nosť, príspevok sa zníži o sumu zvý-
šenia dôchodku pre bezvládnosť.

Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, po-
berá starobný, predčasný starobný, inva-
lidný, výsluhový alebo invalidný výsluhový
dôchodok, tak sa neskúma a nezohľadňu-
je príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma
mesačného príspevku na opatrovanie je:
– 184,71 € pri opatrovaní jednej oso-

by s ŤZP,
– 246,20 € pri opatrovaní dvoch alebo

viacerých osôb s ŤZP.
Ak sa jednej alebo viacerým osobám
s ŤZP, ktoré sú odkázané na opatrova-
nie, poskytuje ambulantná forma sociál-
nej služby v rozsahu viac ako 20 hodín
týždenne, suma príspevku na opatrova-
nie je mesačne:
– 163,06 € pri opatrovaní jednej oso-

by s ŤZP,
– 230,88 € pri opatrovaní dvoch alebo

viacerých osôb s ŤZP.
Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP,
pričom jednej z nich sa poskytuje ambu-
lantná forma sociálnej služby v rozsahu
viac ako 20 hodín týždenne, výška peňaž-
ného príspevku na opatrovanie je 240 €.
Sumy príspevkov sa znížia, ak je opatro-
vaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia
dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa
zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bez-
vládnosť.
2. Zmeny veličín platné od 1. 9. 2018
2.1 Príspevky na podporu náhradnej
starostlivosti:
– jednorazový príspevok dieťaťu pri

zverení do náhradnej starostlivosti je
500 €,

– jednorazový príspevok dieťaťu pri zá-
niku zverenia dovŕšením plnoletosti
je 922,29 €,

– opakovaný príspevok dieťaťu zvere-
nému do náhradnej starostlivosti je
138,13 €,

– opakovaný príspevok náhradnému
rodičovi je 175,62 €,

zvýšený opakovaný príspevok náhradné-
mu rodičovi pri starostlivosti o troch
a viac súrodencov sa zvýši o 124,91 €.

Okrem školení mimo pracoviska zabezpečujeme aj In House školenia – vyškolenie
vašich zamestnancov priamo u vás vo firme. Komplexné riešenie šité na mieru:

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



Termín zákonnej

povinnosti

Charakteristika

zákonnej povinnosti

Povinná osoba a zákon

v platnom znení

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. Zamestnávate¾ je povinný túto zmenu oznamova� výluène elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 227a, § 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.

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 výplatného termínu

Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávate¾om z príjmov za september 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 september 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

september 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 september 2018.
Zamestnávate¾

§ 35 ods. 6 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

do 15. 10. 2018

Odvod dane z príjmov vyberanej zrá�kou z príjmov vyplatených, poukázaných alebo pripísaných v prospech daòovníkav septembri 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 septembri 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 31. 10. 2018

Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávate¾om z príjmov za september 2018, ak nie je pevne stanovený

termín výplat a boli vyplatené do 31. októbra 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 september 2018, ak nie je pevne stanovený termín výplat a boli vyplatené do 31. októbra 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 september 2018.

Zamestnávate¾

§ 49 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Úhrada preddavkov na daò z príjmov právnických osôb (mesaèné preddavky) za mesiac október 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 október 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 konca nasledujúceho

kalendárneho mesiaca

Po uplynutí mesiaca:

– v ktorom bolo získané povolenie alebo oprávnenie na podnikanie,

– v ktorom sa zaèala vykonáva� iná samostatná zárobková èinnos�,

– alebo v ktorom 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
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PRE PREDPLATITE OV PUBLIKÁCIE PRÁCA, MZDY A ODME OVANIE

SO SLUŽBOU PP PLUS ZÍSKATE NOVÉ FORMY PORADENSTVA:

 
CHAT – každý pracovný de  odborní poradcovia odpovedajú na vaše otázky 
prostredníctvom online chatu. 

ONLINE ROZHOVOR – 2x do mesiaca sa môžete priamo pýta  na aktuálne 
vopred ohlásené témy (o témach vás budeme vopred informova  emailom).

ARCHÍV ONLINE ROZHOVOROV – každý online rozhovor archivujeme 
a vy sa kedyko vek k nemu môžete vráti . 

Rozšírené služby nájdete na portáli mzdovecentrum.sk v sekcii Mzdová pohotovos .

           Poradca podnikate a, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
            Objednávky a predaj produktov: objednavky@pp.sk; +421 41 7053 222 Služby zákazníkom a reklamácie: sluzby@pp.sk; +421 41 7053 600
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