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MZDOVÉ VELIČINY PRE ROK 2019
Veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi

POVINNOSTI 
ZAMESTNÁVATEĽA V OBLASTI 
MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA 
PRI UZATVÁRANÍ ROKA
Uzatvorenie mzdových listov, mzdovej evidencie
Povinnosti a lehoty pre zamestnávateľa voči 
zamestnancom a voči daňovému úradu

PRIEMERNÝ ZÁROBOK 
NA PRACOVNOPRÁVNE ÚČELY
Základné pojmy
Praktické príklady výpočtu

MINIMÁLNA MZDA 
PRE ROK 2019
Minimálne mzdové nároky zamestnancov
Vplyv minimálnej mzdy na mzdové plnenia



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

RP = rodièovský príspevok, RTVS = Rozhlas a televízia Slovenska

Kalendár podnikate¾a spracovala: Bibiána Špániková,

ekonomicko-úètovná poradkyòa

Termín zákonnej

povinnosti

Charakteristika

zákonnej povinnosti

Povinná osoba a zákon

v platnom znení

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

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

Zamestnávate¾

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

do 8 dní
Predlo�i� poboèke Sociálnej pois�ovne evidenciu na úèely sociálneho poistenia pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku a odo dòa doruèenia výzvy

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

Zamestnávate¾

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

v lehote splatnosti

poistného

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

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

Zamestnávate¾

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

do 8. 1. 2019

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

v mesiaci december 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 december 2018.

Platite¾ dividendy

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

Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie za december 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 december 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 decembri 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 decembri 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� za neho 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

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 jej 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

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

Kalendár podnikate¾a od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2019



Termín zákonnej

povinnosti

Charakteristika

zákonnej povinnosti

Povinná osoba a zákon

v platnom znení

najneskôr v lehote

splatnosti poistného

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 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

§ 227a, § 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 december 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 december 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 december 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 december 2018.
Zamestnávate¾

§ 35 ods. 6 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

do 15. 1. 2019

Odvod dane z príjmov vyberanej zrá�kou z príjmov vyplatených, poukázaných alebo pripísaných v prospech daòovníkav decembri 2018.

Oznámenie o zrazení a odvedení dane správcovi dane.

Platite¾ dane – fyzická a právnická osoba

§ 43 ods. 11 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Odvod preddavku na zabezpeèenie dane v prípade úhrady vykonanej v decembri 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 ods. 3 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Povinnos� platite¾a dane, ktorý nemá pridelené èíslo úètu správcu dane, oznámi� zaèatie poberania nepeòa�ného plnenia od „dr�ite¾a“, ak nepeòa�né

plnenie prijal v decembri 2018.

Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti

§ 43 ods. 18 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Povinnos� zamestnávate¾a oznámi� v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich

prácu zaradenú do druhej kategórie pod¾a stavu k 31. 12. 2018.

Zamestnávate¾

§ 30 ods. 1 písm. k) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore

a rozvoji verejného zdravia

do 31. 1. 2019

Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávate¾om z príjmov za december 2018, ak nie je pevne stanovený

termín výplat a boli vyplatené do 31. januára 2019 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 december 2018, ak nie je pevne stanovený termín výplat a boli vyplatené do 31. januára 2019.

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 december 2018.

Zamestnávate¾

§ 49 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Úhrada preddavkov na daò z príjmov fyzických osôb (mesaèné preddavky) za mesiac január 2019 vo výške 1/12 poslednej známej daòovej povinnosti

zo základu dane zní�eného o nezdanite¾né èasti pod¾a § 11 platné v roku 2019 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

Úhrada preddavkov na daò z príjmov právnických osôb (mesaèné preddavky) za mesiac január 2019 vo výške 1/12 poslednej známej daòovej povinnosti

pri pou�ití sadzby dane platnej v roku 2019 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

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 31. 1. 2019

Odvod zrá�kovej dane z príjmov, ktoré sú príjmom fondu prevádzky, údr�by a opráv za rok 2018.

Oznámenie o zrazení a odvedení dane správcovi dane.

Spoloèenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príp. iná

zmluvná fyzická alebo právnická osoba

§ 43 ods. 3 písm. g) a § 43 ods. 13 zákona è. 595/2003 Z. z.

o dani z príjmov

Predlo�i� správcovi dane oznámenie o výške nepeòa�ného plnenia a dátume jeho poskytnutia poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi

alebo zdravotníckemu pracovníkovi za rok 2018.

Dr�ite¾ v zmysle § 8 ods. 1 písm. l) zákona o dani z príjmov

§ 43 ods. 17 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Vystavi� prijímate¾ovi peòa�ného plnenia – poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi na úèely

zamedzenia dvojitého zdanenia potvrdenie o výške peòa�ného plnenia a o zrazenej dani za rok 2018.

Dr�ite¾ v zmysle § 8 ods. 1 písm. l) zákona o dani z príjmov

§ 43 ods. 19 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Termín na zúètovanie prostriedkov sociálneho fondu za kalendárny rok 2018. Nevyèerpaný zostatok fondu sa prevádza do nasledujúceho roka.

Zamestnávate¾

§ 6 ods. 3 zákona è. 152/1994 Z. z.

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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Dovolenka zamestnanca
1. Nárok na dovolenku

Nárok na dovolenku vzniká výlučne zamestnancovi v pracovnom pomere, a to
na základe pracovnej zmluvy. Je to právo zamestnanca, ktoré sa nedá preniesť
na inú osobu. Nárok na dovolenku zamestnancovi nevzniká automaticky, ale až
po splnení určitých podmienok, ktoré sú bližšie upravené v Zákonníku práce.

Aby dovolenka splnila svoj účel, mal by zamestnávateľ určiť zamestnancovi jej
čerpanie do konca príslušného kalendárneho roka, v ktorom vzniká na ňu nárok,
a spravidla vcelku. Pri určovaní dovolenky zamestnávateľ prihliada na úlohy za-
mestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca, preto nie je čerpanie dovo-
lenky vcelku vo väčšine prípadov možné a musí dôjsť k obojstrannej dohode zo
strany zamestnávateľa aj zamestnanca.

Zamestnancovi odmeňovanému podľa Zákonníka práce počas čerpania dovo-
lenky nevzniká nárok na mzdu, vzniká mu nárok na náhradu mzdy.

1.1 Dojednanie dovolenky
Podľa § 43 ods. 1 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný v pracovnej zmlu-
ve dohodnúť so zamestnancom podstatné náležitosti pracovnej zmluvy.

V zmysle § 43 ods. 2 „zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem náležitostí
podľa ods. 1 aj ďalšie pracovné podmienky, a to výmeru dovolenky“. Stačí uviesť
odkaz na konkrétne ustanovenie kolektívnej zmluvy alebo konkrétny paragraf
Zákonníka práce.

Možnosť odkázať na dovolenku vymedzenú vo vnútornom predpise zamestná-
vateľa Zákonník práce výslovne neuvádza.

2. Druhy dovoleniek podľa súčasnej právnej úpravy

Zákonník práce rozlišuje nasledujúce druhy dovolenky:

A. dovolenka za kalendárny rok – zamestnanec, ktorý počas nepretržitého tr-
vania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával
u neho prácu aspoň 60 (pracovných) dní v kalendárnom roku, má nárok na
dovolenku za kalendárny rok;

B. dovolenka – na jej pomernú časť – ak pracovný pomer netrval nepretržite
počas celého kalendárneho roka, ale zamestnanec vykonával prácu aspoň
60 dní u toho istého zamestnávateľa; pomerná časť dovolenky je za každý
celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného
pomeru 1/12 celoročnej základnej výmery dovolenky za kalendárny rok;

C. dovolenka za odpracované dni – ak zamestnanec nesplnil podmienky pre
vznik nároku na dovolenku za kalendárny rok alebo na jej pomernú časť, má
nárok na dovolenku za odpracované dni v dĺžke 1/12 základnej výmery do-
volenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom
kalendárnom roku;

D. dodatková dovolenka – nárok v dĺžke jedného týždňa má zamestnanec,
ktorý po celý kalendárny rok pracuje pod zemou, pri ťažbe nerastov alebo
pri razení tunelov a štôlní, a zamestnanec, ktorý vykonáva práce zvlášť
ťažké alebo zdraviu škodlivé. Ak zamestnanec za týchto podmienok pracu-
je len časť kalendárneho roka, patrí mu za každých 21 takto odpracova-
ných dní 1/12 dodatkovej dovolenky.

A. Dovolenka za kalendárny rok
Aby sme mohli posúdiť, či zamestnanec splnil základnú podmienku „odpracova-
nia 60 dní v roku“, je potrebné poznať, aký deň sa považuje na účely dovolenky
za odpracovaný (pozri § 144a ods. 1 Zákonníka práce).
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Hľadáte úplné znenie zákona platné k dnešnému dňu? Nemusíte – je tu pre vás
www.zakonypreludi.sk.

Stručne:
Dovolenka predstavuje inštitút pracov-
ného práva, ktorý slúži na zabezpečenie
zotavenia zamestnanca po práci.
Primárnym účelom dovolenky, ako inšti-
tútu pracovného práva, je teda ochrana
zdravia zamestnanca a regenerácia pra-
covných síl zamestnanca.
Počas dovolenky zamestnávateľ nemôže
zamestnancovi určovať, čo by mal robiť,
kde by ju mal tráviť.
Nárok na dovolenku je právo zamestnan-
ca, ktoré je garantované aj Ústavou Slo-
venskej republiky v čl. 36: „Zamestnanci
majú právo na spravodlivé a uspokojujúce
pracovné podmienky. Zákon im zabezpe-
čuje najmä najkratšiu prípustnú dĺžku pla-
tenej dovolenky na zotavenie.“ Minimálnu
dovolenku zamestnancov na zotavenie
upravuje v § 103 Zákonník práce, čím
napĺňa čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky.
Dovolenka je upravená v § 100 až § 117
Zákonníka práce.

PRÍKLAD Z PRAXE

Náhrada príjmu pri PN
�Má nárok na náhradu príjmu a na nemo-

censké dávky zamestnanec, ktorý má do-
hodu o vykonaní práce od 1. 6. 2018 do
28. 6. 2018? Bol prihlásený ako DOVP –
nepravidelný príjem. Je práceneschopný
od 21. 6. 2018.

Zamestnancom na účely zákona
č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri do-
časnej pracovnej neschopnosti zamest-
nanca je zamestnanec definovaný v § 4
ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociál-
nom poistení. V tomto ustanovení je uprave-
ný štatút zamestnanca na účely nemocen-
ského poistenia, dôchodkového poistenia
a poistenia v nezamestnanosti. Zamestna-
nec, ktorý má ale uzatvorenú dohodu o vy-
konaní práce, nepravidelný príjem, tak ten
sa nepovažuje za zamestnanca podľa vyš-
šie uvedeného.
Tento poistenec je zamestnancom v zmys-
le § 4 ods. 2 zákona o sociálnom poistení
a len na dôchodkové poistenie. Z tohto dô-
vodu nebude mať zamestnanec, ktorý má
uzatvorenú dohodu o vykonaní práce, nepra-
videlný príjem, nárok na náhradu príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti. Rovnako
nebude mať nárok ani na nemocenské, pre-
tože sa nepovažuje za zamestnanca na účely
nemocenského poistenia.
Záver:
Zamestnanec, ktorý má uzatvorenú doho-
du o vykonaní práce, nepravidelný príjem,
nemá nárok na náhradu príjmu pri dočas-
nej pracovnej neschopnosti a nemá nárok
ani na nemocenské.



V zmysle § 101 Zákonníka práce sa za odpracovaný deň považuje deň, v kto-
rom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny, pričom časti zmien
odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú. Za odpracovaný deň sa považuje aj
deň, ak zamestnanec nepracuje preto, že počas pracovnej zmeny nastala pre-
kážka v práci, ktorá sa považuje za výkon práce.

Ako výkon práce sa podľa § 144a ods. 1 ZP posudzuje aj doba:
� keď zamestnanec nepracuje pre prekážky v práci, ak Zákonník práce neus-

tanovuje inak,
� pracovného voľna, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr,
� náhradného voľna za prácu nadčas, za prácu vo sviatok, za čas neaktívnej

pohotovosti na pracovisku alebo náhradného voľna poskytnutého podľa
§ 96 ZP,

� prekážky v práci z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov,
� dovolenky:

– počas ktorej zamestnanec nepracuje preto, že je sviatok, za ktorý mu
patrí náhrada mzdy alebo za ktorý sa mu jeho mesačná mzda nekráti,

– ktorú mladistvý zamestnanec strávi pri odbornej príprave v rámci sys-
tému teoretickej alebo praktickej prípravy.

Naopak, ako výkon práce sa na účely nároku na dovolenku neposudzujú doby
ustanovené v § 144a ods. 2 a 3 ZP:
� výkon práce, za ktorý sa vopred poskytlo pracovné voľno,
� práce nadčas, neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku, ak sa

za ňu poskytne náhradné voľno,
� počas ktorej si zamestnanec odpracúva prekážku v práci z dôvodu nepriaz-

nivých poveternostných vplyvov,
� pracovného voľna (s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy) poskytnuté-

ho na žiadosť zamestnanca podľa § 141 ods. 3 písm. c) ZP,
� výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej

služby v čase vojny a vojnového stavu,
� neospravedlneného zameškania pracovnej zmeny alebo jej časti,
� na ktorú zamestnávateľ uvoľní zamestnanca dlhodobo na výkon verejnej

funkcie alebo odborovej funkcie podľa § 136 ods. 2 ZP,
� dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca pre chorobu alebo úraz,

okrem dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca vzniknutej v dôsled-
ku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ
zodpovedá,

� rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2,
� nariadenej karantény (karanténneho opatrenia),
� ošetrovania chorého člena rodiny,
� starostlivosti o dieťa mladšie ako 10 rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dô-

vodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v kto-
rých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa,
ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), prípadne
sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré
nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca.

Za nepretržité trvanie pracovného pomeru sa v zmysle § 110 ods. 2 ZP
považujú aj:
� skončenie doterajšieho pracovného pomeru a bezprostredne nadväzujúci

vznik nového pracovného pomeru zamestnanca k tomu istému zamestná-
vateľovi,

� prechod práv a povinností pracovnoprávnych vzťahov, ktoré v dôsledku zá-
niku zamestnávateľa prechádzajú na nového zamestnávateľa.

B. Dovolenka za pomernú časť
Ak zamestnanec splní len jednu zo základných podmienok nároku na dovolenku
„výkon práce aspoň 60 dní v kalendárnom roku“, ale pracovný pomer u toho
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Príklad č. 1:

Dva dni v mesiaci január a marec 2018 za-
mestnanec nepracoval, pretože boli sviat-
ky, ktoré pripadli na jeho obvyklé pracovné
dni. Všetky ostatné pracovné dni v prvých
troch mesiacoch roka 2018 odpracoval.
Započítavajú sa na účely dovolenky do od-
pracovaných dní aj sviatky pripadajúce
na bežný pracovný deň zamestnanca, kedy
zamestnanec nepracoval? Koľko odpraco-
vaných dní sa na účely dovolenky započíta
zamestnancovi k 31. 3. 2018?
Podľa § 144a ods. 1 písm. f) ZP: „Ako vý-
kon práce sa posudzuje čas, keď zamest-
nanec nepracuje preto, že je sviatok, za
ktorý mu patrí náhrada mzdy alebo za kto-
rý sa mu jeho mesačná mzda nekráti.“ Na
základe uvedeného sa zamestnancovi za-
počítajú na účely dovolenky do odpraco-
vaných dní aj tieto sviatky. Ku dňu 31. 3.
2018 sa na účely dovolenky započíta za-
mestnancovi 65 odpracovaných dní vráta-
ne dvoch dní sviatkov, ktoré pripadli na
obvyklý pracovný deň zamestnanca.

Príklad č. 2:

Zamestnanec s výkonom práce v Bratislave
bol predvolaný ako svedok na okresný súd.
Pojednávanie bolo v Košiciach a v tento deň
sa už nestihol vrátiť do práce. Považuje sa
tento deň na účely dovolenky za dobu výko-
nu práce, t. j. za odpracovaný deň?
Činnosť svedka sa na pracovnoprávne účely
považuje za občiansku povinnosť zamest-
nanca. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť
zamestnancovi na plnenie občianskej po-
vinnosti pracovné voľno na nevyhnutne po-
trebný čas, ak túto činnosť nemožno vyko-
návať mimo pracovného času. Pracovné
voľno poskytnuté zamestnancovi s cieľom
účasti na súde v úlohe svedka je prekážkou
v práci, ktorá sa v súlade s ods. 1 písm. a) ZP
považuje na účely dovolenky za odpracova-
ný deň.

Príklad č. 3:

Zamestnanec je zamestnaný u zamestná-
vateľa na dobu určitú od 1. 1. 2018 do 30.
6. 2018 v pracovnej pozícii mzdový účtov-
ník. Dňa 1. 7. 2018 mu ten istý zamestná-
vateľ predĺži pracovný pomer na dobu ne-
určitú. Zamestnanec dovŕši v roku 2018
vek 38 rokov. V prípade, ak bude pracovať
u tohto zamestnávateľa do 31. 12. 2018,
aký nárok na dovolenku mu vznikne?
Keďže ide o nepretržité trvanie pracovné-
ho pomeru zamestnanca k tomu istému
zamestnávateľovi, tomuto zamestnanco-
vi vznikne nárok na dovolenku vo výmere
5 týždňov (25 pracovných dní).



istého zamestnávateľa netrval nepretržite celý kalendárny rok, zamestnancovi
vznikne nárok na pomernú časť dovolenky.

V praxi ide o situácie, ak napr. zamestnanec nastúpi do pracovného pomeru
v priebehu kalendárneho roka, prípadne v priebehu kalendárneho roka pracovný
pomer skončí.

V súlade s § 102 Zákonníka práce: „Pomerná časť dovolenky je za každý celý ka-
lendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna
dvanástina dovolenky za kalendárny rok“. Uvedené znamená, že dovolenka za
konkrétny mesiac (t. j. 1/12) (napr. za marec) sa môže priznať, len ak pracov-
ný pomer trval celý kalendárny mesiac (celý marec).

Dĺžka dovolenky závisí teda aj odo dňa vzniku pracovného pomeru. Ak je ako
deň nástupu do práce uvedený prvý pracovný deň v mesiaci, v ktorom sú na za-
čiatku dni pracovného pokoja alebo sviatky (napr. január 2017 – 1. 1. je nedeľa,
zamestnanec a zamestnávateľ k podpísaniu pracovnej zmluvy pristúpia až 2. 1.
2017), je zrejmé, že zamestnanec celý kalendárny mesiac neodpracuje, a tak
„prichádza“ o nárok na dovolenku vo výmere celej jednej dvanástiny z celoroč-
nej výmery dovolenky.

V tejto súvislosti je však potrebné uviesť, že v takýchto prípadoch by sa pracovný
pomer mal uzatvárať od prvého dňa v mesiaci, hoci tento deň nebude pre za-
mestnanca pracovným. Ak tak aj zamestnávateľ nespravil, možno sa domnie-
vať, že podmienky nároku na dovolenku za konkrétny mesiac by sa nemali odví-
jať od „nepracovných dní“. Ak teda pracovný pomer nevznikol napr. 1. 1. 2017,
ale 2. 1. 2017, avšak zamestnanec odpracoval všetky svoje pracovné dni, nie je
dôvod, aby sa mu za tento mesiac netvoril nárok na dovolenku.

Voči takémuto postupu je aj súdna prax, kedy v prípade sporov o začiatok pra-
covného pomeru súdy rozhodujú v prospech zamestnanca.

V prípade, že zamestnancovi zanikne pracovný pomer v priebehu kalendárneho
mesiaca, nevnikne mu za tento mesiac nárok na jednu dvanástinu dovolenky za
kalendárny rok, pretože nárok na pomernú časť dovolenky vzniká len za každý
celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru.
Uvedené platí aj v prípade, ak na pracovný pomer u predchádzajúceho zamest-
návateľa nadväzuje pracovný pomer u nového zamestnávateľa. Zamestnanec
tak „príde o jednu dvanástinu“ dovolenky za kalendárny rok, t. j. o 1,5 alebo
o 2 dni dovolenky (závisí podľa veku).

C. Dovolenka za odpracované dni
Patrí zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok
ani nárok na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho
istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní. Zamestnancovi patrí v dĺžke jednej
dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní
v príslušnom kalendárnom roku.

Dovolenka za odpracované dni patrí najviac v dĺžke dvoch dvanástin, keďže pri
nároku v dĺžke troch dvanástin by už bolo odpracovaných 63 dní (3 x 21). To by
už zamestnanec spĺňal podmienky na priznanie dovolenky za pomernú časť.
Z uvedeného teda vyplýva, že zamestnancovi vznikne nárok na dovolenku za od-
pracované dni, ak odpracuje najmenej 21 dní a najviac 59 dní.

D. Dodatková dovolenka
Dodatková dovolenka je osobitným druhom dovolenky. Predstavuje doslovne
„dodatok“ k základnej dovolenke, a to z dôvodu zvýšenej potreby zotavenia sa
v prípade výkonu určitých prác.

Nárok na dodatkovú dovolenku má podľa § 106 ZP zamestnanec, ak:

� pracuje po celý kalendárny rok pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri raze-
ní tunelov a štôlní,

� pracuje v sťažených alebo zdraviu škodlivých podmienkach,

� vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé.
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Príklad č. 4:

Zamestnanec má 45 rokov, jeho pracov-
ný pomer bude u zamestnávateľa trvať od
1. 1. 2018 do 31. 8. 2018. Na koľko dní
dovolenky vznikne zamestnancovi nárok
v roku 2018?
Zamestnanec odpracuje viac ako 60 dní.
Vznikne mu nárok na pomernú časť dovo-
lenky za 8 mesiacov v roku 2018 vo výške
16,5 dňa.

(25 : 12) x 8 mesiacov = 16,666 =
16,5 dňa.

Príklad č. 5:

Zamestnanec pracoval u zamestnávateľa
od roku 2014. Pracovný pomer ukončil do-
hodou z dôvodu dlhodobej práceneschop-
nosti dňa 15. 7. 2018. Práceneschopný je
od 9. 1. 2018. Má nárok na pomernú časť
dovolenky za rok 2018?
Zamestnanec z dôvodu práceneschopnosti
neodpracoval 60 dní v roku 2018, preto mu
nevznikol nárok na pomernú časť dovolen-
ky za rok 2018, nepatrí mu dovolenka ani
v dĺžke 1/12 dovolenky za kalendárny rok,
pretože neodpracoval potrebných 21 dní.

UPOZORNENIE

Podmienky pre vznik nároku na dovolenku
sa posudzujú v príslušnom kalendárnom
roku osobitne, t. j. základnú podmienku
„výkon práce aspoň 60 dní v kalendárnom
roku“ musí zamestnanec na účely dovo-
lenky splniť v každom kalendárnom roku.

Príklad č. 6:

Zamestnanec (35 rokov) nastúpil do pra-
covného pomeru na dobu neurčitú 7. 11.
2017. Vzhľadom na jeho vek má nárok na
dovolenku v celoročnej výmere najmenej
5 týždňov (25 dní). V akom rozsahu mu
vznikne nárok na dovolenku za rok 2017?
Zamestnanec odo dňa nástupu do práce,
t. j. od 7. 11. 2017 do konca roka 2017,
odpracoval 39 dní. Vzniká mu preto nárok
na dovolenku za odpracované dni v dĺžke
jednej dvanástiny dovolenky za kalendár-
ny rok za každých 21 odpracovaných dní.
Vzhľadom na to, že zamestnanec odpraco-
val 39 dní, má nárok na dovolenku v dĺžke
len jednej dvanástiny z celoročnej výmery
dovolenky (21 + 18; na zvyšok 18 sa nepri-
hliada).
Jedna dvanástina z celoročnej výmery do-
volenky sa určí ako podiel ročnej výmery
dovolenky v rozsahu 25 a počtu mesiacov
kalendárneho roka, t. j. 25 : 12 = 2,083.

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



Musí sa prednostne vyčerpať (§ 107 Zákonníka práce), t. j. má prioritu pred
čerpaním dovolenky za kalendárny rok, resp. jej pomernej časti, ako aj pred čer-
paním dovolenky za odpracované dni.

Za zamestnanca, ktorý pracuje v sťažených alebo zdraviu škodlivých podmien-
kach alebo ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé, sa v súlade
s § 106 ods. 2 Zákonníka práce na účely dodatkovej dovolenky považuje za-
mestnanec, ktorý:

a) 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),

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

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

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

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

f) 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,

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

Podľa § 106 ods. 3 Zákonníka práce druhy prác zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé,
pracoviská a oblasti, kde sa také práce vykonávajú, ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR po doho-
de s Ministerstvom zdravotníctva SR. V súčasnosti takáto vyhláška nie je vydaná.

Zamestnanec podľa § 106 ods. 2 ZP má nárok na dodatkovú dovolenku v dĺžke
jedného týždňa (5 pracovných dní). Ak zamestnanec za týchto podmienok pra-
cuje len časť kalendárneho roka, patrí mu za každých 21 takto odpracovaných
dní 1/12 (jedna dvanástina) dodatkovej dovolenky.

Podľa § 109 ods. 6 ZP sa za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracov-
ný deň) dodatková dovolenka zamestnancovi kráti o 1 až 2 dni. Neospravedlne-
né zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú.

3. Výmera dovolenky

Výmera dovolenky je rozsah dovolenky, ktorú ustanovuje Zákonník práce pre za-
mestnancov. Ide o minimálny rozsah „najmenej“ – zamestnávateľ môže priznať
aj vyššiu výmeru dovolenky zamestnancom. Na základe výmery dovolenky
a pravidiel výpočtu sa vypočíta rozsah dovolenky konkrétneho zamestnanca.

3.1 Základná výmera dovolenky
Základná výmera dovolenky v kalendárnom roku je:
� najmenej štyri týždne pre zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalen-

dárneho roka nedovŕši 33 rokov veku,
� najmenej päť týždňov pre zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalen-

dárneho roka dovŕši 33 rokov veku,
� najmenej osem týždňov pre zamestnancov v školstve *.

3.2 Dlhšia výmera dovolenky
Zamestnávateľ môže priznať zamestnancom dovolenku aj vo vyššej výmere, a to
buď v rámci kolektívneho vyjednávania, alebo uviesť uvedené rozhodnutie priamo
v pracovných zmluvách zamestnancov (v prípade, ak zástupcovia zamestnancov
u zamestnávateľa nepôsobia). Ak sa zamestnávateľ dohodne so zamestnancom
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Súhrnný nárok na dovolenku za odpraco-
vané dni za rok 2017 sa určí ako súčin
výšky jednej dvanástiny a počtu dvanás-
tin, za ktoré zamestnanec odpracoval
21 dní, t. j. [(2,083 x 1) = 2,083 = 2]. Za-
mestnanec má nárok na dovolenku za od-
pracované dni v rozsahu 2 dni.

UPOZORNENIE

Za nevyčerpanú dodatkovú dovolenku
nemožno poskytnúť náhradu mzdy; táto
dovolenka sa musí vyčerpať, a to pred-
nostne.

Príklad č. 7:

Zamestnanec pracoval na pracovisku, kde
sa ošetrujú chorí nakazení tuberkulózou
49 dní. Na koľko dní dodatkovej dovolenky
za rok 2017 má nárok?
Keďže zamestnanec pracoval na uvede-
nom pracovisku len časť kalendárneho
roka, patrí mu 1/12 dovolenky za každých
21 odpracovaných dní. V tomto prípade
má teda nárok na 2/12 dodatkovej dovo-
lenky, čo predstavuje 1 deň dodatkovej
dovolenky (5 / 12 x 2 = 0,83, po zaokrúh-
lení 1 deň).

Príklad č. 8:

Zamestnanec, ktorý vykonáva u zamest-
návateľa zárobkovú činnosť na základe
pracovného pomeru na dobu neurčitú, do-
vŕši 33 rokov dňa 31. 12. 2018. Podľa Zá-
konníka práce patrí zamestnancovi, ktorý
do konca príslušného kalendárneho roka
dovŕši najmenej 33 rokov veku, dovolenka
vo výmere najmenej 5 týždňov. Môže za-
mestnanec už v priebehu roka 2018 čer-
pať dovolenku vo výmere 5 týždňov?
Áno, zamestnancovi už na rok 2018 patrí
dovolenka vo výmere najmenej 5 týždňov
(25 dní). Skutočnosť, že vek dosiahne až
posledný deň v roku 2018, nemá na uve-
dené vplyv.

POZNÁMKA

* Základná výmera v tomto rozsahu
patrí:

• riaditeľovi školy a zástupcovi riadite-
ľa školy,

• riaditeľovi školského výchovno-vzde-
lávacieho zariadenia a jeho zástup-
covi,

• riaditeľovi špeciálneho výchovného
zariadenia a jeho zástupcovi,



v pracovnej zmluve na dlhšej výmere dovolenky (ako ustanovuje Zákonník prá-
ce), nesmie dôjsť k diskriminácii ostatných zamestnancov (§ 13 ods. 1 ZP). Poskyto-
vanie dlhšej výmery dovolenky vo vzťahu len k niektorým zamestnancom sa môže
uplatňovať len výnimočne a viaže sa na zdôvodnenie objektívnymi skutočnosťami
(napr. náročná práca v teréne – mimo pravidelného pracoviska zamestnanca, časté
odlúčenie od rodiny, práca v noci, v nepretržitej prevádzke).

Predĺženie minimálnej zákonnej výmery dovolenky možno dohodnúť:
� v pracovnej zmluve,
� v individuálnej dohode, ktorá sa v tejto časti obsahu pracovného pomeru

bude považovať za zmenu pracovnej zmluvy podľa § 54 ZP,
� v kolektívnej zmluve alebo
� v internom predpise zamestnávateľa.

3.2.1 Zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme
Zo znenia bodu 2 v článku II Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamest-
návateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záuj-
me, majú nárok na priaznivejšiu výmeru dovolenky oproti výmere najmenej
ustanovenej v Zákonníku práce o 1 týždeň viac, a to nasledovne:
� základná výmera dovolenky je 5 týždňov,
� dovolenka vo výmere 6 týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalen-

dárneho roka dovŕši 33 rokov veku,
� dovolenka vo výmere 9 týždňov patrí zamestnancom ustanoveným v § 103

ods. 3 Zákonníka práce.

3.2.2 Zamestnanci pri výkone práce v štátnej službe
V článku II bodu 2 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe, ktorá
je záväzná pre všetkých štátnych zamestnancov a pre všetky služobné úrady
podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, sa dohodlo, že:
� základná výmera dovolenky štátneho zamestnanca je 5 týždňov,
� dovolenka vo výmere 6 týždňov patrí štátnemu zamestnancovi, ktorý do

konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku.

4. Dovolenka a pracovný čas

Týždeň dovolenky
Podľa § 110 ZP je týždňom dovolenky sedem po sebe nasledujúcich dní.

Z uvedeného vyplýva, že berieme do úvahy celý kalendárny týždeň, v rámci kto-
rého sú pracovné a aj nepracovné dni zamestnanca. Ak má zamestnanec rozvrh-
nutý pracovný čas tak, že pracuje päť dní v týždni (pracovné dni) a na dva dni
v týždni mu pripadne nepretržitý odpočinok v týždni (nepracovné dni), týždeň
jeho dovolenky je päť pracovných dní, čo za rok predstavuje výmeru dovolenky
v rozsahu 4 alebo 5 päťdňových týždňov.

Toto platí, ak sa čerpá týždeň dovolenky. Ak zamestnanec čerpá dovolenku
napr. v piatok (deň), je na zvážení zamestnávateľa, či mu podpíše dovolenku na
jeden pracovný deň dovolenky a 2 nepracovné dni dovolenky.

Pracovný čas zamestnanca však môže byť rozvrhnutý aj inak, napr. pracuje len
3 dni v týždni, príp. ide o zamestnanca v zmenovej prevádzke, ktorý má podľa
rozvrhu práce každý týždeň vždy iný počet pracovných dní (pracovných zmien).

4.1 Dovolenka zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým
pracovným časom

Zamestnanci s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom majú nárok na
rovnakú základnú výmeru dovolenky ako ostatní zamestnanci. Rozdiel je len
v tom, že týždeň dovolenky zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým pracov-
ným časom predstavuje toľko pracovných dní dovolenky, koľko ich na jeho
dovolenku pripadá v celoročnom priemere.
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• učiteľovi,
• pedagogickému asistentovi,
• vychovávateľovi,
• majstrovi odbornej výchovy,
• odbornému zamestnancovi podľa

osobitného predpisu,
• trénerovi športovej školy,
• trénerovi športovej triedy,
• korepetítorovi,
• zahraničnému lektorovi.

Príklad č. 9:

Zamestnanec v roku 2018 má mať výkon
práce od pondelka 18. 6. do 24. 6. podľa
rozvrhu pracovných zmien. Je mu schvá-
lená dovolenka.

Zamestnanec má nárok žiadať o dovolen-
ku na 7 po sebe idúcich dní od 18. 6. do
24. 6., pretože ak požiada o dovolenku
len do 22. 6., za istých podmienok (§ 94
a § 97 Zákonníka práce) môže byť zavola-
ný na výkon práce (nadčas) v sobotu 23. 6.
a v nedeľu 24. 6. a zamestnanec je povinný
prísť vykonávať prácu. Ak sa teda v Zákon-
níku práce používa spojenie týždeň dovo-
lenky, ktorý zamestnávateľ musí poskyt-
núť, myslí sa tým, že pracovné voľno –
dovolenka sa má poskytnúť v období se-
dem po sebe idúcich dní (z nich časť budú
pracovné dni, napr. 5 dní a 2 dni budú
dni odpočinku). Zamestnávateľ mu však za
dobu čerpania dovolenky poskytne náhra-
du mzdy za dovolenku len za pracovné dni
počas dovolenky, t. j. za dni, kedy mal na-
plánované zmeny, ktoré z dôvodu čerpania
dovolenky neodpracoval.

Príklad č. 10:

Zamestnanec (vo veku 30 rokov) má po-
dľa rozvrhu pracovných zmien odpraco-
vať v príslušnom roku 161 pracovných
zmien (vo vzorci ide o písmenko „X“). Po-
čet pracovných zmien, ktoré v priemere
pripadnú na jeden pracovný týždeň za-
mestnanca (vo vzorci ide o písmenko „Z“),
sa vypočíta podľa vzorca „X : Y“ nasledov-
ne: 161 : 52,1785 = 3,0855. V deň, v kto-
rom si čerpá dovolenku, mal naplánovanú
11,5-hodinovú pracovnú zmenu.

Vzhľadom na vek zamestnanca má nárok
na základnú výmeru v rozsahu 4 týždňov
(vo vzorci ide o písmenko „V“). Nárok na
celoročnú výmeru dovolenky (vo vzorci ide
o písmenko „N“) sa vypočíta podľa vzorca
„Z x V“ nasledovne: 3,0855 x 4 = 12,342
= 12,5 dňa dovolenky.

Vzhľadom na to, že si zamestnanec čerpal
dovolenku počas 11,5-hodinovej pracovnej

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.



Je to preto, že zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom
môže jeden týždeň mať naplánované 3 pracovné zmeny, v iný týždeň 4 pracov-
né zmeny. Ak majú zamestnanci vymedzené rôzne dĺžky pracovných zmien, je
potrebné brať do úvahy priemernú hodinovú dĺžku pracovnej zmeny.

Odporúčaný postup výpočtu nároku na dovolenku u tejto skupiny zamestnan-
cov je nasledovný:

U zamestnancov je potrebné zistiť priemerný počet pracovných dní pripadajúcich
v kalendárnom roku (podľa rozvrhu pracovných zmien) na jeden pracovný týždeň.
Tento počet sa vynásobí počtom týždňov nároku zamestnanca na dovolenku a vý-
sledkom je celkový počet pracovných dní, na ktorý má zamestnanec nárok. Za-
mestnancovi v takomto prípade nevznikne nárok na dovolenku v rozsahu 4, resp.
5 päťdňových týždňov, ale menej. Na výpočet je možné použiť vzorce:

X : Y = Z Z x V = N

X = počet pracovných zmien za rok podľa rozvrhu pracovných zmien

Y = počet týždňov v kalendárnom roku

Z = priemerný počet pracovných dní v jednom týždni

V = výmera dovolenky (určená počtom týždňov)

N = nárok zamestnanca určený počtom dní v kalendárnom roku

Dovolenku čerpá zamestnanec na dni, v ktorých má podľa rozvrhu pracovných
zmien vykonávať prácu. Náhradu mzdy za dovolenku zamestnávateľ poskytuje
za taký počet hodín, v akom určí trvanie pracovnej zmeny. Zamestnancovi, ktorý
vykonáva prácu v rámci pracovnej zmeny v rozsahu 11,5 hodiny, patrí náhrada
za deň dovolenky v sume zodpovedajúcej násobku počtu hodín a priemerného
hodinového zárobku zamestnanca.

V prípade, že zamestnanec má určenú zmenu v trvaní 5 hodín, zamestnávateľ
mu poskytne jeden deň dovolenky a za tento deň mu rovnako patrí náhrada
mzdy v sume násobku počtu hodín a priemerného hodinového zárobku zamest-
nanca. (Príklad č. 10)

4.2 Dovolenka zamestnanca s kratším pracovným časom
Kratší pracovný čas neovplyvňuje základnú výmeru dovolenky zamestnanca.
Zamestnanec má nárok na toľko pracovných týždňov dovolenky (v rozsahu 4,
resp. 5 kalendárnych týždňov) ako zamestnanec, ktorý pracuje na plný pracovný
úväzok. Dĺžka kratšieho pracovného úväzku bude mať vplyv na výšku náhrady
mzdy za dovolenku. Ak je kratší pracovný čas rozvrhnutý len na niektoré dni
v týždni, týždeň dovolenky zamestnanca je toľko pracovných dní, koľko dní
v týždni odpracuje.

4.3 Dovolenka zamestnanca s pružným pracovným časom
Ak dovolenku čerpá zamestnanec s pružným pracovným časom, považuje sa
za deň dovolenky čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripa-
dajúceho na jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného
času zamestnanca, pričom sa zamestnanec posudzuje, akoby pracoval päť dní
v týždni. Napr. ustanovený fond pracovnej doby je 40 hodín/týždeň:

Vzorec:

Ustanovený týždenný pracovný čas
= počet hodín (čas trvania), ktorý má pracovný deň dovolenky

5 dní

� 40 hodín / 5 dní = 8 hodín

V nadväznosti na to – 4 týždne dovolenky – napr. 5 dní (po 8 hodín) x 4 týždne.

4.4 Dovolenka domáckeho zamestnanca
Pracovné podmienky zamestnanca pri domáckej práci a telepráci nesmú znevý-
hodňovať zamestnanca v porovnaní s porovnateľným zamestnancom na pra-
covisku zamestnávateľa. Ustanovenia Zákonníka práce o dovolenke sa vzťahujú
aj na domáckych zamestnancov.
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zmeny, z ročnej výmery dovolenky v rozsahu
12,5 dňa sa mu odpočíta 1 deň čerpanej
dovolenky.

Zostatok dovolenky bude 11,5 dňa (12,5
– 1). Zamestnávateľ poskytne zamestnan-
covi náhradu mzdy za 11,5 hodiny, t. j. za
taký počet hodín, ktoré zamestnanec z dô-
vodu čerpania dovolenky neodpracoval.

NEPREHLIADNITE

Konštanta 52,1785 je priemerný počet
týždňov pripadajúcich na príslušný ka-
lendárny rok, ktorý sa vypočíta ako po-
diel priemerného počtu kalendárnych
dní v roku 365,25 a počtu 7 kalendár-
nych dní v týždni.

Príklad č. 11:

Zamestnanec (vo veku 30 rokov) nastúpil
do pracovného pomeru v polovici januára
daného roka a má dohodnutý kratší pra-
covný čas. Pracovnú činnosť vykonáva len
dva pracovné dni v týždni po 3 hodiny.

Týždeň dovolenky u tohto zamestnanca
predstavujú 2 dni, podľa veku je základná
výmera dovolenky najmenej 4 týždne.

Ročný nárok je 8 dní. Keďže zamestnanec
nastúpil do zamestnania v polovici janu-
ára daného roka, vznikne mu nárok na po-
mernú časť dovolenky, a to nasledovne:

8 dní : 12 x 11 = 7,33 = 7,5 dňa dovolen-
ky. Pri čerpaní jedného dňa dovolenky mu
zamestnávateľ vyplatí náhradu mzdy vo
výške jeho priemerného hodinového zá-
robku za 3 hodiny.

Príklad č. 12:

Zamestnanec má so zamestnávateľom
dohodnutý pružný pracovný čas, jeho prie-
merná týždenná dĺžka pracovného času je
37,5 hodiny, nepracuje každý deň, iba 4 dni
v týždni.

Ak tento zamestnanec bude čerpať dovo-
lenku, tak každý deň dovolenky je uňho
v trvaní 7,5 hodiny, bez ohľadu na to, koľ-
ko hodín by odpracoval.

Ak mu zamestnávateľ poskytne dovolen-
ku na celý týždeň, tak mu zúčtuje čerpanie
dovolenky v rozsahu 37,5 hodiny za 5 dní.



U domáckeho zamestnanca nie je možné určiť, koľko dní odpracoval v kalendár-
nom roku a či splnil základnú podmienku pre vznik nároku na dovolenku, t. j. či
odpracoval aspoň 60 dní v roku, pretože nemá určené rozvrhnutie pracovného
času. Postupovať je možné tak, že dohodnutý pracovný úväzok domáckeho za-
mestnanca sa „pomyselne“ rozvrhne na jednotlivé kalendárne dni v priemernej
dĺžke pracovnej zmeny ako u ostatných zamestnancov.

5. Čerpanie dovolenky

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom
(nevyžaduje sa súhlas zamestnanca) podľa plánu dovoleniek určeného s pred-
chádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov. Ak u zamestnávateľa nepôso-
bia zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľ rozhodne o pláne dovoleniek
sám. Treba však s vypracovaným plánom dovoleniek oboznámiť zamestnanca.

Plán dovoleniek určuje zamestnávateľ tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku
vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky
je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamest-
nanca. To znamená, že ak zamestnanec požiada o určenie čerpania dovolenky aj
mimo plánu dovoleniek, zamestnávateľ mu vyhovie, ak tomu nebránia prevádzko-
vé dôvody.

Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov
dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok a ak určeniu čerpania dovolen-
ky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca (napr. práceneschopnosť za-
mestnanca). Uvedené súvisí s tým, že zamestnávateľ je povinný zamestnancovi
preplatiť len tú časť nevyčerpanej dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne, z dô-
vodu, že si túto nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho
roka.

Pozor, ak zamestnávateľ neurčí čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasle-
dujúceho kalendárneho roka, má právo určiť si čas čerpania dovolenky samotný
zamestnanec. Čerpanie dovolenky je zamestnanec povinný oznámiť zamestnáva-
teľovi najmenej 30 dní vopred, prípadne aj v kratšej lehote so súhlasom zamest-
návateľa. V praxi to môže pre zamestnávateľa znamenať, že zamestnanec si určí
čerpanie dovolenky v čase, kedy to zamestnávateľovi nemusí vyhovovať.

Zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky (príp. sa jej čerpanie preruší)
na obdobie, keď je:
� zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo

úraz,
� počas ktorého je zamestnanec na materskej a rodičovskej dovolenke,
� počas ostatných prekážok v práci na strane zamestnanca môže zamestná-

vateľ určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky len na jeho žiadosť (napr.
OČR). V záujme preukázateľnosti žiadosti zamestnanca o určenie čerpania
dovolenky je potrebné, aby táto bola vyhotovená spôsobom u zamestnáva-
teľa obvyklým a v písomnej forme.

Koľko dní dovolenky z aktuálneho roka si môže zamestnanec preniesť do
nasledujúceho roka?

V zásade si možno preniesť z minulého roka do nasledujúceho roka celú nevy-
čerpanú výmeru dovolenky. Treba však vziať na zreteľ, že podľa súčasnej práv-
nej úpravy je zamestnávateľ povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň šty-
roch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok a ak k určeniu
čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca. Z uvede-
ného vyplýva, že v praxi by štandardne nemalo dochádzať k situáciám, že by si
zamestnanec prenášal (bezdôvodne) celoročnú výmeru dovolenky do nasledu-
júceho roka.

Zamestnávateľ môže určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky, aj keď doposiaľ
nesplnil podmienky na vznik nároku na dovolenku, ak možno predpokladať, že
zamestnanec tieto podmienky splní do konca kalendárneho roka alebo do skon-
čenia pracovného pomeru.
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POZNÁMKA

Pokiaľ ide o čerpanie dovolenky, aj v prí-
pade domáckych zamestnancov má za-
mestnávateľ právo určovať nástup na
dovolenku s prihliadnutím na požiadavky
zamestnancov. Pokiaľ by zamestnávateľ
neurčil čerpanie dovolenky, nemohol by
nečerpanú dovolenku preplatiť, teda by
zamestnancovi mohla prepadnúť (prepla-
tenie dovolenky je možné len pri skončení
pracovného pomeru).

Máte vo firme viac účtovníčok alebo potrebujete prístup pre viac zamestnancov
súčasne? Pripravili sme pre vás novinku firemný multi-prístup na Daňové centrum.

Objednávajte na 041/70 53 222.

UPOZORNENIE

Za nevyčerpané štyri týždne dovolenky
môže zamestnávateľ poskytnúť náhradu
mzdy len v prípade, že si tieto nemohol
vyčerpať z dôvodu skončenia pracov-
ného pomeru!
Ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých
častiach, musí byť aspoň jedna časť naj-
menej dva týždne, ak sa zamestnanec so
zamestnávateľom nedohodne inak.
Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ
povinný oznámiť zamestnancovi aspoň
14 dní vopred. Toto obdobie môže byť
výnimočne skrátené so súhlasom za-
mestnanca.

Príklad č. 13:

Zamestnancovi vznikol v roku 2018 nárok
na 5 týždňov dovolenky. V roku 2018 si
čerpal počas veľkonočných sviatkov jeden
týždeň dovolenky a počas leta tri týždne
dovolenky. Čo bude s jedným týždňom do-
volenky, ktorú si do konca roka 2018 už
čerpať nebude?
Zamestnávateľ je povinný určiť zamest-
nancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov
dovolenky v kalendárnom roku, ak má na
ne nárok a ak určeniu čerpania dovolenky
nebránia prekážky v práci na strane za-
mestnanca. Táto povinnosť bola zo strany
zamestnávateľa splnená, pretože zamest-
nanec si dovolenku čerpal skutočne v roz-
sahu 4 týždňov.
Súčasná právna úprava ustanovuje, že: „Ak
si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolen-
ku v kalendárnom roku preto, že zamestná-
vateľ neurčí jej čerpanie alebo pre prekážky
v práci na strane zamestnanca, zamestná-
vateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi
dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do
konca nasledujúceho kalendárneho roka.“
Z uvedeného vyplýva, že o dovolenku z roku
2018 v rozsahu jedného týždňa zamestna-
nec „nepríde“ a prenesie sa do roka 2019,
v ktorom sa musí vyčerpať.



Ak však zamestnanec dovolenku vyčerpá a nárok na dovolenku mu do konca roka
alebo do skončenia PP nevznikne (napr.: zamestnanec skončí pracovný pomer
skôr, než bolo pôvodne dohodnuté v pracovnej zmluve alebo je dlhodobo PN a ná-
rok na dovolenku mu bude krátený), zamestnávateľ má právo zraziť zamestnanco-
vi zo mzdy náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prí-
padne na ktorú mu nárok nevznikol [§ 131 ods. 2 písm. g) Zákonníka práce].

Napriek tomu, že čerpanie dovolenky by malo byť zahrnuté v pláne dovoleniek, za-
mestnanec pred samotným nástupom na dovolenku predkladá zamestnávateľovi
žiadosť o jej schválenie. Súhlas nadriadeného zamestnanca, keď zamestnanec
požiada o dovolenku, je zároveň aj určením nástupu na dovolenku. Ak by zamestna-
nec nemal čerpanie dovolenky zamestnávateľom schválené (napr. formou podpisu
na dovolenkovom lístku) a začal by čerpať dovolenku, takéto správanie zamestnan-
ca by mohol zamestnávateľ kvalifikovať ako porušenie pracovnej disciplíny. Sú-
časná právna úprava neustanovuje formu, akou sa má dovolenka určená zamest-
návateľom prerokovať so zamestnancom. V aplikačnej praxi sa používajú tzv.
dovolenkové lístky, kde podpis zamestnanca v zásade preukazuje, že požiadal za-
mestnávateľa o schválenie čerpania dovolenky, a podpis zamestnávateľa preuka-
zuje, že s čerpaním dovolenky súhlasí. Neodporuje zákonu, ak si zamestnávateľ zvo-
lí aj inú formu preukazovania tohto prerokovania.

5.1 Poldeň dovolenky
V praxi sa často objavuje otázka ohľadom toho, či zamestnanec môže čerpať aj
poldeň dovolenky. Odpoveď na otázku, či je to možné, priamo v Zákonníku prá-
ce nenájdeme. Na druhej strane to Zákonník práce ani nezakazuje (§ 111 ods. 5
ZP „ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak“). Čerpanie dovo-
lenky je teda možné iba v dňoch, výnimočne v poldňoch, čerpanie nie je prístup-
né v hodinách. Protirečilo by to základnému účelu dovolenky, t. j. zotaveniu sa
po vykonanej práci. Hlavný účel dovolenky bude naplnený v tom prípade, ak
bude zamestnanec čerpať dovolenku minimálne po celých dňoch.

Výnimočne možno čerpať dovolenku aj poldeň; ide však predovšetkým o tie prí-
pady, kedy zamestnancovi v takomto rozsahu vznikol nárok na dovolenku (tento
prípad sa vyskytuje napr. pri zaokrúhľovaní dovolenky pri určení pomernej časti
dovolenky alebo dovolenky za odpracované dni) alebo ak sa tak zamestnanec
(výnimočne) dohodne so zamestnávateľom.

5.2 Čerpanie dovolenky a sviatok
Zákonník práce ustanovuje:
� zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý

pracovný deň, patrí podľa § 122 ods. 3 ZP náhrada mzdy v sume jeho prie-
merného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok,

� ak pripadne počas dovolenky zamestnanca sviatok na deň, ktorý je inak
jeho obvyklým pracovným dňom, podľa § 112 ods. 3 ZP sa mu do dovo-
lenky nezapočítava.

Pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času rozvrhuje zamestnávateľ za-
mestnancovi pracovné zmeny na základe vopred určeného rozpisu pracovných
zmien. Ak zamestnávateľ schváli zamestnancovi, ktorý pracuje v nepretržitej pre-
vádzke, žiadosť na jeden deň dovolenky, a to práve na deň, kedy by mal podľa har-
monogramu pracovať, ustanovenie § 112 ods. 3 ZP sa v tomto prípade nepoužije.

Do doby čerpanej dovolenky môže sviatok pripadnúť len vtedy, ak zamestnanec
čerpal niekoľko dní dovolenky, pričom na jeden z týchto dní pripadol sviatok.
Spojenie „niekoľko dní“ predstavuje najmenej 2 dni dovolenky.

5.3 Hromadné čerpanie dovolenky
Súčasná právna úprava nedefinuje, čo sa považuje za „hromadné čerpanie dovo-
lenky“. Hromadné čerpanie dovolenky je určenie čerpania dovolenky skupine za-
mestnancov, pričom nemusí ísť o všetkých zamestnancov zamestnávateľa. V pra-
xi sa používa aj pojem „závodná dovolenka“, pretože mnohokrát ide o čerpanie
dovolenky u väčšieho počtu zamestnancov (celého závodu, resp. jeho časti).
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Príklad č. 14:

Zamestnanec nastúpil do pracovného po-
meru 1. 11. 2017 a počas jeho trvania si
vyčerpal 2 dni dovolenky. Pracovný po-
mer, ktorý bol uzatvorený na dobu neurči-
tú, skončil na podnet zamestnanca v skú-
šobnej dobe ku dňu 21. 11. 2017. Aký
dosah má skončenie pracovného pomeru
na 2 dni už vyčerpanej dovolenky?

Zamestnávateľ schválil zamestnancovi čer-
panie 2 dní dovolenky, pretože predpokla-
dal, že zamestnanec podmienky na vznik
nároku na dovolenku do konca roka splní –
pracovný pomer bol uzatvorený na dobu ne-
určitú a do konca roka 2017 by sa za výkon
práce na účel dovolenky považovalo 43 dní.
Vzhľadom na to, že zamestnanec z dôvodu
„predčasného“ skončenia pracovného po-
meru podmienky na vznik nároku na dovo-
lenku nesplnil, zamestnanec stratil nárok na
dva dni už čerpanej dovolenky, preto mu za-
mestnávateľ zo mzdy zrazí náhradu mzdy
za čerpanú dovolenku.

Príklad č. 15:

Zamestnávateľ sa rozhodol zmeniť dote-
rajší spôsob schvaľovania nástupu na do-
volenku, ktorý realizoval prostredníctvom
tzv. „dovolenkových lístkov“.

Je možné nahradiť dovolenkový lístok v lis-
tinnej forme napríklad elektronickým schva-
ľovaním dovolenky, príp. použiť evidenciu
čerpania dovolenky v excelovskej tabuľke?

Zákonník práce a ani iný právny predpis
neustanovuje formu, akou sa má dovolen-
ka určená zamestnávateľom prerokovať
so zamestnancom a schváliť. V praxi sa
používajú tzv. dovolenkové lístky, kde sa
podpisom zamestnanca v zásade preuka-
zuje, že došlo k prerokovaniu nástupu na
dovolenku, a podpisom zamestnávateľa
sa preukazuje, že došlo k schváleniu čer-
pania dovolenky v dohodnutom termíne.
Ak sa zamestnávateľ rozhodne zvoliť inú
formu tohto procesu, je to na jeho rozhod-
nutí. Dôležité je, aby zamestnávateľ ve-
del v prípade potreby preukázať, že došlo
k schváleniu čerpania dovolenky. Z dôvo-
du nastavenia jasných pravidiel a pred-
chádzaniu nedorozumení medzi zamest-
návateľom a zamestnancom je vhodné,
aby bol postup schvaľovania nástupu na
dovolenku na pracovisku zamestnávateľa
upravený v internej smernici o dovolenke.

Príklad č. 16:

Zamestnanci Adam a Peter pracujú v nepre-
tržitej prevádzke v 11,5-hodinových pracov-
ných zmenách. Pán Adam požiadal o schvá-
lenie dovolenky na 1. 11. 2018 a pán Peter



Zamestnávateľ môže určiť po dohode so zástupcami zamestnancovi hromadné
čerpanie dovolenky, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov. Ak zamest-
návateľ nemá odbory, môže konať samostatne. Hromadné čerpanie je zamest-
návateľ povinný oznámiť aspoň 14 dní vopred (v niektorých prípadoch aj šesť
mesiacov vopred). Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom za-
mestnanca.

Zamestnanec nemôže nástup na takúto dovolenku odmietnuť. Aj pri hromad-
nom čerpaní dovolenky je zamestnávateľ povinný prihliadať na oprávnené záuj-
my zamestnanca, preto môže akceptovať výnimku napríklad v prípade, že za-
mestnanec dostal poukaz na kúpeľnú liečbu a určiť mu čerpanie dovolenky
v inom termíne.

Prípady v zmysle Zákonníka práce, kedy môže byť určené hromadné čerpanie
dovolenky:
� ak ide o vážne prevádzkové dôvody, ktoré sa zamestnancom oznámia naj-

menej šesť mesiacov vopred, môže byť hromadné čerpanie dovolenky ur-
čené na tri týždne (pre všetky druhy prác),

� hromadné čerpanie dovolenky v umeleckých súboroch z povolania nesmie
byť určené na viac ako štyri týždne,

� v divadle a v inej umeleckej ustanovizni, ktorej predmetom činnosti je inter-
pretovanie hudobného diela, možno určiť hromadné čerpanie dovolenky
v celej výmere.

Hromadné čerpanie dovolenky má byť uvedené v pláne dovoleniek. Zamestnan-
com, ktorí už majú z nejakého dôvodu dovolenku vyčerpanú alebo ešte nespĺňajú
podmienky nároku na dovolenku, je zamestnávateľ povinný prideľovať prácu podľa
druhu práce uvedeného v pracovnej zmluve a nemôže ich nútiť čerpať neplatené
voľno. Ak takúto prácu pre zamestnanca nemá, ide o prekážku v práci na strane
zamestnávateľa a zamestnancovi patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného
zárobku. Môže sa však so zamestnancom dohodnúť aj na výkone inej práce.

Pojem „PREPADNUTÁ DOVOLENKA“
Z právnej úpravy vyplýva, že ak si zamestnanec nevyčerpá základnú výmeru do-
volenky (4 týždne) v aktuálnom roku a ani do konca nasledujúceho roka, tak mu
„toto minimum“, t. j. dovolenka vo výmere 4 týždňov, prepadne.

Môže sa zamestnanec domáhať náhrady škody, ak mu zamestnávateľ neur-
čil čerpanie dovolenky a z tohto titulu mu dovolenka prepadla?

Do úvahy by v takomto prípade prichádzala náhrada škody vo výške náhrady mzdy
za dovolenku v sume priemerného zárobku. Právo určovať čerpanie dovolenky má
totiž zamestnávateľ, a ak by sa preukázalo, že čerpanie dovolenky zamestnávateľ
zamestnancovi neurčil, zamestnávateľ porušil povinnosť, ktorá mu vyplýva z pra-
covnoprávnych predpisov. Poškodený zamestnanec sa môže dožadovať náhrady
škody súdnou cestou, pretože spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom
o nároky z pracovnoprávnych vzťahov prejednávajú a rozhodujú súdy (§ 14 Zákon-
níka práce).

Pojem „PREPLATENIE NEVYČERPANEJ DOVOLENKY“
Zamestnávateľ je povinný preplatiť nevyčerpanú dovolenku len v dvoch prípa-
doch, a to v nasledovnom rozsahu:
� časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky,

ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalen-
dárneho roka,

� celý zostatok nevyčerpanej dovolenky, ktorý si zamestnanec nemohol vy-
čerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru; pri skončení pracovného po-
meru má zamestnanec nárok na náhradu mzdy za celý zostatok nevyčerpanej
dovolenky, na ktorú mu vznikol nárok, a to bez obmedzenia jeho rozsahu.

Vyplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku Zákonník práce nepod-
mieňuje podaním žiadosti zo strany zamestnanca. Ak by zamestnávateľ ná-
hradu za nevyčerpanú dovolenku nevyplatil, zamestnanec sa môže jej vyplate-
nia domáhať súdnou cestou. Pred riešením veci súdnou cestou sa zamestnanec
môže obrátiť aj na príslušný inšpektorát práce.
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požiadal o dovolenku od 31. 10. 2018 do
4. 11. 2018. Zamestnávateľ obom vyhovie.

Rozpis ich pracovných zmien bol nasle-
dovný:

STR (31. 10.) – denná zmena
ŠTV (1. 11.) – nočná zmena
PIA (2. 11.) – voľno
SOB (3. 11.) – voľno
NED (4. 11.) – denná zmena

Započíta sa deň, na ktorý pripadol svia-
tok (1. 11. 2018), obom zamestnancom
do dovolenky?

Dňa 1. 11. bol „Sviatok všetkých svätých“
a pripadol u p. Petra do doby čerpania do-
volenky, tento deň sa mu preto do dovo-
lenky nezapočíta a bude mu zaň vyplatená
náhrada mzdy za sviatok.

Naopak, u pána Adama, ktorý čerpal do-
volenku len jeden deň, a to 1. 11., sa tento
deň do dovolenky započítava a bude mu
zaň vyplatená náhrada mzdy za dovolenku.

Príklad č. 17:

Zamestnancovi vznikol pracovný pomer
1. 4. 2018. Zamestnávateľ po dohode so
zástupcami zamestnancov určil hromadné
čerpanie dovolenky, nevyhnutné z prevádz-
kových dôvodov, na dni od 15. 4. 2018 do
20. 4. 2018. Zamestnanec do dňa 15. 4.
2017 neodpracuje 21 dní, nevznikne mu
nárok ani na jednu dvanástinu dovolenky
za rok 2018. Môže zamestnávateľ aj jemu
nariadiť čerpanie dovolenky?

Zamestnávateľ môže podľa § 113 ods. 1
ZP určiť zamestnancovi čerpanie dovolen-
ky, aj keď dosiaľ nesplnil podmienky na
vznik nároku na dovolenku, ak možno pred-
pokladať, že zamestnanec tieto podmienky
splní do konca kalendárneho roka, v ktorom
dovolenku čerpá, alebo do skončenia pra-
covného pomeru.

Ak by zamestnanec nárok na dovolenku,
ktorú už vyčerpal, nesplnil a predčasne by
skončil pracovný pomer, tak zamestnanec
je povinný podľa § 117 ZP vrátiť náhradu
mzdy, ktorá mu bola neoprávnene vyplate-
ná. Zamestnávateľ neoprávnene vyplatenú
náhradu mzdy za dovolenku zamestnanco-
vi zrazí podľa § 131 ods. 2 písm. g) ZP.

Príklad č. 18:

Zamestnanec (35 rokov) pracuje u zamest-
návateľa od roku 2015. Má nárok na dovo-
lenku vo výmere 5 týždňov. Zamestnanec
v roku 2017 nečerpal ani jeden deň z náro-
ku na dovolenku za rok 2017 a tento si pre-
niesol do roku 2018. V roku 2018 si však
nečerpal ani jeden deň dovolenky. Čo sa
stane s nevyčerpanou dovolenkou z roku
2017?

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



Príklad č. 19:

Zamestnanec, ktorý má nárok na 5 týždňov dovolenky, nevyčerpal v roku
2017 dovolenku v rozsahu 7 dní. Dovolenku za rok 2018 tiež nevyčerpá.
Dňa 31. 10. 2018 skončí so zamestnávateľom pracovný pomer.

Zamestnávateľ v súlade s § 116 ods. 3 ZP vyplatí pri skončení pracovného
pomeru zamestnancovi náhradu mzdy za rok 2017 v rozsahu 7 dní a za rok
2018 v rozsahu 21 dní (25 / 12 x 10 mesiacov), celkom náhradu mzdy za
nevyčerpanú dovolenku za 28 dní.

Pojem „PREČERPANÁ DOVOLENKA“
Ak zamestnanec dovolenku vyčerpá a nárok na dovolenku mu do konca roka ale-
bo do skončenia pracovného pomeru nevznikne, je povinný vyplatenú náhradu
mzdy za vyčerpanú dovolenku (alebo jej časť), na ktorú stratil nárok (alebo mu
nárok nevznikol), vrátiť. V praxi ide o situácie, ak zamestnanec ukončí pracovný
pomer skôr, ako bolo pôvodne dohodnuté v pracovnej zmluve a nárok na dovolen-
ku si v danom roku už vyčerpal, alebo je zamestnanec dlhodobo PN a nárok na do-
volenku mu bude za príslušný kalendárny rok krátený. V súlade s § 131 ods. 2 ZP
je zamestnávateľ oprávnený po vykonaní zrážok podľa § 131 ods. 1 ZP zraziť zo
mzdy zamestnanca sumu náhrady mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec
stratil nárok, príp. na ktorú mu nárok nevznikol, a to aj bez jeho súhlasu.

6. Zaokrúhľovanie dovolenky

Výpočet jednej dvanástiny dovolenky a zaokrúhľovanie
Zaokrúhľovanie počtu dní dovolenky pri prepočtoch dovolenky Zákonník práce
jednoznačne nerieši. Zamestnávateľ si môže upraviť spôsob zaokrúhľovania na
poldni, resp. dni v pracovnom poriadku alebo v internom predpise.

Dovolenka v rozsahu 4 týždňov
(20 pracovných dní)

1/12 predstavuje 1,66 dňa

Dovolenka v rozsahu 5 týždňov
(25 pracovných dní)

1/12 predstavuje 2,08 dňa

Vypočítaný nárok na dovolenku na poldeň sa zaokrúhľuje nasledovne:

� do hodnoty 0,25 vrátane� smerom nadol na celé číslo (napr. 2,0833 = 2)

� nad hodnotou 0,25� smerom nahor na 0,5

� do 0,75 vrátane� smerom nadol na 0,5 (napr. 1,6666 = 1,5)

� nad 0,75� smerom nahor na celé číslo (napr. 22,9166 = 23)

PREHĽAD – VÝPOČET POMERNEJ ČASTI DOVOLENKY V POLDŇOCH

Nárok
na pomernú časť dovolenky

Dovolenka
v rozsahu 4 týždňov

Dovolenka
v rozsahu 5 týždňov

1/12 1,5 2
2/12 3,5 4
3/12 5 6
4/12 6,5 8,5
5/12 8,5 10,5
6/12 10 12,5
7/12 11,5 14,5
8/12 13,5 16,5
9/12 15 18,5

10/12 16,5 21
11/12 18,5 23
12/12 20 25

Príklad č. 21:

Zamestnanec (vo veku 30 rokov) nastúpil do pracovného pomeru dňa 16. 3.
2018. Pracovný pomer je uzatvorený na dobu neurčitú. Aký nárok na dovo-
lenku vznikne zamestnancovi na rok 2018?
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Podľa § 113 ods. 2 ZP dovolenku za rok
2017 vo výmere 25 dní, ktorá nebola vyčer-
paná v roku 2017, bolo možné preniesť do
roku 2018, ale počas roku 2018 sa mala aj
vyčerpať. Vzhľadom na to, že zamestnanec
nečerpal v roku 2018 ani jeden deň dovo-
lenky z roku 2017, došlo k naplneniu § 116
ods. 2 ZP, ktorý ustanovuje, že: „Za časť do-
volenky, ktorá presahuje štyri týždne základ-
nej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec
nemohol vyčerpať ani do konca nasledujú-
ceho kalendárneho roka, patrí zamestnan-
covi náhrada mzdy v sume jeho priemerné-
ho zárobku“.

To znamená, že zamestnancovi mala byť
v decembrovej výplate v roku 2018 vyplate-
ná náhrada mzdy za 5 pracovných dní dovo-
lenky, zvyšok dovolenky vo výške 4 týždňov
mu prepadol.

Príklad č. 20:

Zamestnanec (34 rokov) uzatvoril so za-
mestnávateľom pracovný pomer od 13. 6.
2018 na dobu neurčitú. Týždenný pracov-
ný čas zamestnanca je 40 hodín a jeho
pravdepodobný priemerný hodinový záro-
bok je 10 €.

V mesiaci júl si zamestnanec čerpal 8 dní
dovolenky, za ktorú mu zamestnávateľ vy-
platil náhradu mzdy vo výške 640 €.

K 31. 8. 2018 sa zamestnanec rozhodol
skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe,
ktorá bola dohodnutá na tri mesiace.

V akom rozsahu je zamestnanec povinný
vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za vyčerpa-
nú, resp. prečerpanú dovolenku?

Zamestnancovi vznikol pri nástupe do za-
mestnania nárok na pomernú časť dovo-
lenky, ktorej rozsah sa určil ako jedna dva-
nástina z celoročnej výmery dovolenky za
každý celý kalendárny mesiac trvania toh-
to pracovného pomeru, t. j. v tomto prípa-
de za 6 mesiacov. Mesiac jún sa do počtu
odpracovaných mesiacov nezapočítal.
Predpokladaný nárok na dovolenku bol
v rozsahu 12,5 dňa [(25 : 12) x 6]. Vzhľa-
dom na to, že bol pracovný pomer uzatvo-
rený na dobu neurčitú, bolo možno pred-
pokladať, že zamestnanec podmienky pre
vznik nároku na dovolenku za rok 2018
v rozsahu 12,5 dňa do konca tohto kalen-
dárneho roka splní.

Zamestnanec ukončil pracovný pomer
v skúšobnej dobe a podmienky na určenie
nároku na dovolenku sa zmenili. Zamest-
návateľ nárok na dovolenku „nanovo“ pre-
počíta a určí, vzhľadom na skutočnú dĺžku
trvania pracovného pomeru, rozsah dovo-
lenky, na ktorú mal zamestnanec za rok
2018 nárok. Odo dňa nástupu do zamest-
nania, t. j. od 13. 6. 2018, do dňa skonče-
nia pracovného pomeru, t. j. do 31. 8.
2017, sa zamestnancovi na účely dovo-
lenky započítalo 58 odpracovaných dní.



Vzhľadom na vek zamestnanca má nárok na základnú výmeru v rozsahu
4 týždňov.

Pracovný pomer zamestnanca nebude trvať nepretržite počas celého roka,
preto mu vznikne nárok len na pomernú časť dovolenky, a to nasledovne:

Základná výmera 20 dní : 12 mesiacov x 9 mesiacov = 14,99, po zaokrúhle-
ní 15 dní.

Príklad č. 22:

Zamestnanec z predchádzajúceho príkladu počas skúšobnej doby skončil
pracovný pomer ku dňu 30. 4. 2018. Vznikol zamestnancovi nárok na dovo-
lenku na rok 2018?

Zamestnanec odpracoval u zamestnávateľa 34 pracovných dní, a tak nespl-
nil podmienku vzniku nároku na dovolenku za kalendárny rok (resp. nárok na
pomernú časť) „výkon práce aspoň 60 dní v danom roku“. Vznikol mu však
nárok na dovolenku za odpracované dni v rozsahu 1/12 celoročnej výmery
dovolenky za 21 odpracovaných dní (34 = 21 + 13 ), a to nasledovne:

Základná výmera: (20 dní : 12 mesiacov) x 1 = 1,666, po zaokrúhlení 1,5 dňa.

7. Krátenie dovolenky

Uplatňuje sa základná zásada, že dovolenka, na ktorú vznikol nárok v príslušnom
roku, sa kráti len z dôvodov, ktoré vznikli v tom roku.

Aby bolo možné zamestnancovi krátiť dovolenku, musia byť súbežne splnené
dve nižšie uvedené podmienky:

1. vznik nároku na dovolenku – nárok na dovolenku za kalendárny rok má za-
mestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu
istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendár-
nom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej po-
mernú časť;

2. vznik prekážok v práci, pre ktoré sa môže dovolenka krátiť – § 109 ZP [napr.
z dôvodu OČR, PN – okrem tej, ktorá vznikla v dôsledku pracovného úrazu
alebo choroby z povolania, pracovného voľna s náhradou a/alebo bez ná-
hrady mzdy na žiadosť zamestnanca, výkonu trestu odňatia slobody, čer-
pania rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 ZP; krátenie dovolen-
ky sa nevzťahuje na čas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky
(ak ide o muža) podľa § 166 ods. 1 ZP, teda za obdobie prvých 34, resp.
37 týždňov materskej dovolenky poskytnutej v súvislosti s narodením
dieťaťa].

Pri vyššie uvedených dôvodoch krátenia dovolenky musí byť zamestnancovi,
ktorého pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa trval počas celého kalen-
dárneho roka, poskytnutá dovolenka aspoň v dĺžke jedného týždňa, mladistvé-
mu zamestnancovi v dĺžke 2 týždňov.

Dovolenku možno krátiť pred i po jej vyčerpaní. Ak dôvod pre krátenie vznikol
potom, ako zamestnanec dovolenku alebo jej časť vyčerpal, je povinný vrátiť vy-
platenú náhradu mzdy za dovolenku v takom rozsahu, na ktorý stratil nárok, prí-
padne na ktorý mu nárok nevznikol.

Dovolenka sa kráti nasledovne:

� za prvých 100 takto zameškaných dní o jednu dvanástinu a

� za každých ďalších 21 dní rovnako o jednu dvanástinu.

Dovolenka za odpracované dni a dodatková dovolenka sa môžu krátiť iba z dô-
vodov neospravedlnených pracovných zmien. Za každú neospravedlnene za-
meškanú zmenu (pracovný deň) o 1 až 2 dni; neospravedlnené zameškania
kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú.

12

Pracovnoprávne vzťahy

Zamestnanec splnil podmienku pre vznik
nároku na dovolenku za odpracované dni
v dĺžke 2 dvanástin ročnej výmery dovo-
lenky (nárok na jednu dvanástinu vzniká
za každých 21 odpracovaných dní v prí-
slušnom kalendárnom roku), t. j. nárok na
dovolenku bol len 4 dni [(25 : 12 x 2)].
V skutočnosti však zamestnanec čerpal
až 8 dní dovolenky, t. j. viac, než mal ná-
rok. Zamestnanec čerpal dovolenku, na
ktorú z dôvodu skončenia pracovného po-
meru stratil nárok, preto je zamestnávateľ
oprávnený zraziť zo mzdy zamestnanca
náhradu mzdy za prečerpanú dovolenku
v rozsahu 4 dní, čomu zodpovedá náhra-
da mzdy vo výške 320 € (32 hodín x 10 €).

POZNÁMKA

Dovolenka, na ktorú vznikol nárok v prí-
slušnom kalendárnom roku, sa podľa
§ 109 ods. 7 ZP zamestnancovi kráti len
z dôvodov, ktoré vznikli v tom roku.

Príklad č. 23:

Zamestnancovi vznikol v roku 2017 nárok
na dovolenku za kalendárny rok v rozsahu
20 dní. Zamestnanec z titulu čerpania ne-
plateného pracovného voľna a dočasnej
pracovnej neschopnosti neodpracoval
140 pracovných dní. Ako sa bude krátiť
jeho nárok na dovolenku, ak bude nepre-
tržite pracovať do 31. 12. 2017?
Nárok na dovolenku sa zamestnancovi
bude krátiť za prvých 100 zameškaných
pracovných dní o jednu dvanástinu, teda
o 1,5 dňa (20 : 12 = 1,666), a za každých
ďalších 21 dní o ďalšiu jednu dvanástinu.
Dovolenka zamestnanca sa bude krátiť
o 3,5 dňa (20 : 12 x 2) = 3,333, po za-
okrúhlení 3,5 dňa. Za rok 2017 mu vznik-
ne nárok na 16,5 dňa dovolenky (20 –
3,5).

Príklad č. 24:

Zamestnanec je v roku 2017 práce-
neschopný 130 pracovných dní v dôsled-
ku pracovného úrazu, za ktorý zamestná-
vateľ zodpovedá. Ako ovplyvní táto jeho
práceneschopnosť nárok na dovolenku za
rok 2017?
Práceneschopnosť, ktorá vznikla zamest-
nancovi v dôsledku pracovného úrazu ale-
bo choroby z povolania, za ktorú zamest-
návateľ zodpovedá, neovplyvní jeho nárok
na dovolenku za kalendárny rok. Na účely
vzniku nároku na dovolenku sa tieto dni
práceneschopnosti považujú za výkon prá-
ce podľa § 144a ods. 3 písm. a) ZP. Dovo-
lenka sa teda tomuto zamestnancovi ne-
kráti.

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



8. Materská a rodičovská dovolenka v spojitosti s dovolenkou
na zotavenie

V zmysle § 166 ods. 1 ZP patrí:
� materská dovolenka žene v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o na-

rodené dieťa v trvaní 34 týždňov. Osamelej žene patrí v trvaní 37 týždňov
a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolen-
ka v trvaní 43 týždňov;

� rodičovská dovolenka mužovi v súvislosti so starostlivosťou o narode-
né dieťa od jeho narodenia, ak sa stará o narodené dieťa (v rovnakom roz-
sahu ako materská dovolenka).

Žena – má v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa nárok na
ospravedlnené pracovné voľno s názvom „materská dovolenka“ odo dňa, keď
ju lekár „vypíše“ na materskú dovolenku; na MD nastupuje spravidla od začiatku
šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôs-
meho týždňa pred týmto dňom. Muž – má v súvislosti so starostlivosťou o naro-
dené dieťa nárok na ospravedlnené pracovné voľno s názvom „rodičovská do-
volenka“ odo dňa narodenia dieťaťa. Pojem „materská dovolenka“ pre mužov
ZP nepozná, preto ju zamestnávateľ nemôže mužovi poskytnúť. Súčasná právna
úprava zákona o sociálnom poistení ustanovuje, že materské sa poskytuje za
to isté obdobie len raz a len jednému poistencovi.

Postupné poberanie materského oprávnenými osobami však zákon nevylučuje,
t. j. ak si nárok na materské uplatní najskôr matka, nič nebráni tomu, aby si po
jeho vyčerpaní nárok na materské uplatnil otec (resp. iný poistenec). Uvedené
však platí pod podmienkou, že otec spĺňa všetky podmienky nároku na mater-
ské, ktoré ustanovuje zákon o sociálnom poistení, a zároveň matka dieťaťa ne-
poberá materské a ani rodičovský príspevok.

V zmysle § 166 ods. 2 ZP je rodičovská dovolenka obdobie na prehĺbenie sta-
rostlivosti o dieťa, ktoré je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi,
ktorí o to požiadajú, až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 3 roky veku. Ak ide o dlho-
dobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je za-
mestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú
dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov veku. Táto dovolenka sa
poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však najmenej na jeden mesiac.

Súčasná právna úprava umožňuje, že o rodičovskú dovolenku môžu požiadať aj
obaja rodičia súčasne. V takomto prípade však bude mať nárok na hmotné za-
bezpečenie vo forme rodičovského príspevku len jeden z nich. Druhý rodič
má síce podľa ZP nárok na čerpanie rodičovskej dovolenky, ale pôjde o pracov-
né voľno bez náhrady mzdy a bez ďalšieho iného hmotného zabezpečenia, av-
šak s garanciou udržania pracovného pomeru.

Príklad č. 27:

Kráti sa dovolenka počas obdobia čerpania rodičovskej dovolenky?

Je potrebné rozlišovať obdobie čerpania rodičovskej dovolenky podľa § 166
ods. 2 ZP, kedy ide o obdobie poberania štátnej dávky, ktorou je rodičovský
príspevok. V takomto prípade sa nárok na dovolenku kráti.

Záver
Nárok na dovolenku je základné právo zamestnanca v podmienkach zamestnáva-
nia. Dovolenka slúži predovšetkým pre oddych a regeneráciu zamestnanca bez vý-
padku jeho stáleho príjmu. Zamestnávateľ by mal trvať na tom, aby každý jeho za-
mestnanec dovolenku, na ktorú mu v príslušnom kalendárnom roku vzniká nárok, aj
v príslušnom kalendárnom roku vyčerpal. V prípade, že zamestnancovi je odopiera-
né právo čerpať dovolenku, tzn. zamestnávateľ porušuje ustanovenia Zákonníka
práce, zamestnanec sa môže v tejto veci obrátiť na príslušný inšpektorát práce.

Ing. Martina Švaňová
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Príklad č. 25:

Zamestnávateľ krátil zamestnancovi z dô-
vodu neospravedlnene zameškanej pra-
covnej zmeny nárok na dovolenku o 4 dni.
Zamestnanec si však celoročnú výmeru
dovolenky, na ktorú mal nárok, už vyčer-
pal. Ako má zamestnávateľ postupovať?
Môže mu zamestnávateľ krátenie dovo-
lenky odpustiť?
Za každú neospravedlnene zameškanú
zmenu (pracovný deň) môže zamestnáva-
teľ krátiť zamestnancovi dovolenku o je-
den až dva dni. Je na rozhodnutí zamestná-
vateľa, či bude dovolenku zamestnancovi
krátiť. Dovolenku možno krátiť pred i po jej
vyčerpaní. Ak dôvod pre krátenie vznikol
potom, ako zamestnanec dovolenku alebo
jej časť vyčerpal, je povinný vrátiť vyplate-
nú náhradu mzdy za dovolenku v takom
rozsahu, na ktorý stratil nárok, prípadne na
ktorý mu nárok nevznikol. Z uvedeného vy-
plýva, že zamestnanec má povinnosť vrátiť
vyplatenú náhradu mzdy za tú časť dovo-
lenky, o ktorú sa mu dovolenka kráti, t. j. vy-
platenú náhradu mzdy za 4 dni.

Príklad č. 26:

Kráti sa dovolenka počas obdobia čerpa-
nia materskej dovolenky?
Nárok na dovolenku sa podľa § 109 ods. 2
ZP nekráti vtedy, ak ide o obdobie, počas
ktorého sa zamestnankyňa alebo zamest-
nanec stará o narodené dieťa a Sociálna
poisťovňa vypláca nemocenskú dávku
(materské). Ide o obdobie:
– materskej dovolenky v prípade, ak ju

čerpá žena,
– rodičovskej dovolenky v prípade, ak ju

čerpá muž.

Príklad č. 28:

Má si žena (muž) vyčerpať dovolenku pred
nástupom na materskú/rodičovskú dovo-
lenku alebo až po jej skončení?
Zamestnankyňa (zamestnanec) môže do-
volenku vyčerpať pred nástupom na ma-
terskú dovolenku, po skončení materskej
dovolenky, ako i po skončení rodičovskej
dovolenky po dovŕšení troch rokov veku
dieťaťa.
Podľa § 113 ZP, ak si zamestnankyňa (za-
mestnanec) nemôže vyčerpať dovolenku
pre čerpanie materskej alebo rodičovskej
dovolenky ani do konca nasledujúceho ka-
lendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku
jej (mu) zamestnávateľ poskytne po skon-
čení materskej/rodičovskej dovolenky.
Musí sa však vždy na tomto čerpaní do-
hodnúť so zamestnávateľom.
Nárok na dovolenku jej (jemu) zostane teda
zachovaný, presunie sa až do doby, kedy sa
zamestnanec vráti z rodičovskej dovolenky
do práce.



Povinnosti zamestnávateľa v oblasti
mzdového účtovníctva pri uzatváraní roka
Uzatvorenie mzdových listov, mzdovej evidencie

Po bežných mzdových úkonoch, ktoré vykoná zamestnávateľ za posledný kalen-
dárny mesiac v roku - za december 2018, je potrebné urobiť aj ukončenie ce-
lého kalendárneho roka. Medzi základné povinnosti, ktoré mu ukladá zákon
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o dani z príjmov“), patrí podľa § 39 ods. 1 viesť mzdové listy a výplatné listiny
vrátane ich rekapitulácie za kalendárny mesiac aj za celé zdaňovacie obdobie.

Výplatné listiny a rekapitulácie zákon o dani z príjmov striktne nevymedzuje,
charakterizuje pre daňové účely len mzdový list podľa § 39 ods. 2 zákona o dani
z príjmov a ten musí obsahovať:

a) meno a priezvisko zamestnanca, a to aj predchádzajúce,

b) rodné číslo zamestnanca,

c) adresu trvalého pobytu zamestnanca,

d) mená, priezviská a rodné čísla osôb, na ktoré zamestnanec uplatňuje ne-
zdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus,

e) výšku jednotlivých nezdaniteľných častí základu dane s uvedením dôvodu
ich priznania,

f) za každý kalendárny mesiac:

1. počet dní výkonu práce,

2. úhrn vyplatených zdaniteľných miezd bez ohľadu na to, či ide o peňažné
plnenie alebo o nepeňažné plnenie podľa § 5 ods. 3 písm. d), okrem súm
uvedených v deviatom a desiatom bode,

3. sumy oslobodené od dane, okrem súm uvedených v deviatom a desia-
tom bode,

4. sumy poistného a príspevku, ktoré je povinný platiť zamestnanec,

5. základ dane, nezdaniteľné časti základu dane, zdaniteľnú mzdu, pred-
davok na daň,

6. sumu daňového bonusu,

7. sumu dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie,
ktorú odvádza zamestnávateľ,

8. sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorú za za-
mestnanca odvádza zamestnávateľ,

9. sumu peňažného plnenia podľa osobitných predpisov („13. plat“) a z
tej sumu oslobodenú podľa § 5 ods. 7 písm. n),

10. sumu peňažného plnenia podľa osobitných predpisov („14. plat“) a z
tej sumu oslobodenú podľa § 5 ods. 7 písm. o),

g) za zdaňovacie obdobie súčet jednotlivých údajov uvedených v písmene f),

h) sumu vyplatenej zamestnaneckej prémie (§ 32a).

V prípade, ak by zamestnávateľ u zamestnanca, ktorý poberal len nepeňažné
príjmy podľa § 5 ods. 3 zákona o dani z príjmov, neviedol mzdový list, musel by
viesť podľa § 39 ods. 4 evidenciu (zoznam), ktorá by obsahovala:

a) meno a priezvisko zamestnanca, a to aj predchádzajúce,

b) rodné číslo zamestnanca,

c) adresu trvalého pobytu zamestnanca,

d) údaj o trvaní pracovnej činnosti,

e) úhrn nepeňažných príjmov uvedených v § 5 ods. 3.

Okrem povinností uvedených v zákone o dani z príjmov je zamestnávateľ povin-
ný viesť evidenciu aj v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
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Stručne:
Koniec starého roka a začiatok nového
roka prinášajú aj v mzdovom účtovníctve
viac práce, viac povinností. Priblížime si,
ktoré povinnosti zamestnávateľ musí vy-
konať v oblasti mzdového účtovníctva
pri uzatváraní starého roka.

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

alebo emailu.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Ako sa zmení minimálny a maximálny
vymeriavací základ na platenie

poistného
Od 1. januára 2019 sa zvyšuje minimál-
ny aj maximálny vymeriavací základ. Nový
minimálny vymeriavací základ je 477 €.
Suma poistného vypočítaná z tohto nové-
ho minimálneho vymeriavacieho základu
pre povinne poistenú samostatne zárob-
kovo činnú osobu („SZČO“) je 158,11 €.
Nový maximálny vymeriavací základ je
6 678 €. Suma poistného vypočítaná
z tohto vymeriavacieho základu pre povin-
ne poistenú SZČO je 2 213,75 €.
Minimálny aj maximálny vymeriavací základ
sa vzťahuje na obdobie od januára 2019.
Sociálna poisťovňa tieto zmeny oznamuje
živnostníkom a ostatným SZČO listom.
Oznámenie dostanú v januári 2019.
Poistné z týchto nových vymeriavacích zá-
kladov za január 2019 zaplatia do 8. febru-
ára 2019 tie SZČO, ktoré do 31. decembra
2018 platili poistné z minimálneho vymeria-
vacieho platného do 31. decembra 2018
(456 €) alebo zo skutočne dosiahnutého vy-
meriavacieho základu v rozpätí od 456,01
eur do 476,99 €. Tie SZČO, ktorých skutoč-
ne dosiahnutý vymeriavací základ je určený
v rozpätí od maximálneho vymeriavacieho
základu platného do 31. decembra 2018 (6
384 €) do výšky nového maximálneho vy-
meriavacieho základu 6 678 €, platia poist-
né zo skutočne dosiahnutého vymeriavacie-
ho základu v uvedenom rozpätí.
Platí to aj pre dobrovoľne poistenú osobu,
ktorá si určila minimálny vymeriavací zá-
klad platný do 31. decembra 2018 alebo
si vymeriavací základ určila v rozpätí súm
od 456,01 do 476,99 €, t. j. od 1. januára
2019 platí poistné z nového minimálneho
vymeriavacieho základu 477 €.
SZČO a DPO by mali myslieť na zmenu tr-
valého platobného príkazu vo svojom
peňažnom ústave.

CITÁT:

„Skoro spať, zavčasu vstať, to je cesta
k zdraviu, múdrosti a šťastiu.“

Benjamin Franklin



poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“)
a so zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“).

Podľa § 232 zákona o sociálnom poistení musí byť vedená evidencia zamestná-
vateľa na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia od
vzniku sociálneho poistenia počas celého obdobia trvania poistenia a musí ob-
sahovať o zamestnancovi tieto údaje:

a) priezvisko (vrátane všetkých predošlých priezvisk) a meno,

b) dátum a miesto narodenia,

c) stav,

d) miesto trvalého pobytu,

e) údaj o tom, či je zamestnanec štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo
členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na
majetku zamestnávateľa,

f) identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby (identifikačným
číslom naďalej ostáva v súlade s § 235 rodné číslo),

g) deň vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iné-
ho právneho vzťahu k zamestnávateľovi,

h) vymeriavací základ zamestnanca neobmedzený podľa § 138 ods. 6 zákona
o sociálnom poistení,

i) obdobie, počas ktorého sa zamestnancovi prerušuje nemocenské poiste-
nie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a starobné dô-
chodkové sporenie,

j) obdobie materskej dovolenky, obdobie rodičovskej dovolenky.

V § 24 písm. e) zákona o zdravotnom poistení zas nájdeme, čo má zamestnáva-
teľ evidovať pre účely zdravotnej poisťovne. Evidencia o zamestnancoch musí
obsahovať:

a) meno a priezvisko, a to aj predchádzajúce,

b) rodné číslo (u cudzinca dátum narodenia, ak rodné číslo nemá),

c) adresu trvalého pobytu,

d) údaje o vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia,

e) počet dní, za ktoré sa platí poistné, v členení na jednotlivé kalendárne me-
siace,

f) príjem podľa § 13 ods. 1 (plnenie poskytnuté zamestnávateľom) v členení
na jednotlivé kalendárne mesiace,

g) úhrn zaplatených preddavkov zamestnanca podľa § 16 ods. 2 písm. a)
v členení na jednotlivé kalendárne mesiace,

a) úhrn zaplatených preddavkov zamestnávateľa za zamestnanca podľa
§ 16 ods. 2 písm. c) v členení na jednotlivé kalendárne mesiace,

b) údaj o vzniku skutočností podľa § 11 ods. 7 (obdobie, kedy je platite-
ľom poistného štát).

Všetky tieto evidencie, rekapitulácie, mzdové listy sa teda spracovávajú nielen
po mesiacoch, ale aj úhrnom za celý kalendárny rok v členení podľa jednotlivých
zamestnancov. Súčty jednotlivých položiek je potrebné za každého zamestnan-
ca skontrolovať, odsúhlasiť správnosť týchto údajov, overiť, či zodpovedajú aj
skutočne vyplateným príjmom.

Na základe úhrnných údajov, podkladov zo mzdovej učtárne je vhodné skontro-
lovať aj správnosť údajov v samotnom účtovníctve zamestnávateľa, či už voči
jednotlivým inštitúciám alebo zamestnancom a overiť tak reálny stav prípad-
ných záväzkov zamestnávateľa.

Výpočet priemerného zárobku a výpočet ročného priemeru

Po spracovaní posledného kalendárneho mesiaca v roku je potrebné si pripraviť
aj priemery, z ktorých sa bude vychádzať v roku 2019.
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Školenia organizované
vydavateľstvom
Poradca podnikateľa

Daňové priznanie k dani z príjmov
právnických osôb za rok 2018
(praktický príklad na tlačive)

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
14. 1. 2019 Trenčín
21. 1. 2019 Nitra
28. 1. 2019 Košice
29. 1. 2019 Prešov
20 . 2. 2019 Trnava

Ochrana osobných údajov
v personálnej, mzdovej

a účtovnej agende
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
18. 1. 2019 Bratislava

Daňové priznanie fyzických osôb (FO)
za rok 2018 + novely zákona o dani

z príjmov od 1. 1. 2019
Lektor: Ing. Janka Acsová
30. 1. 2019 Bratislava

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri
uzávierke roka 2018 a legislatívne

zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2019
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
14. 1. 2019 Bratislava
15. 1. 2019 Žilina
16. 1. 2019 Košice
18. 1. 2019 Nitra
23. 1. 2019 Košice
24. 1. 2019 Prešov
25. 1. 2019 Poprad
28. 1. 2019 Bratislava
29. 1. 2019 Trenčín
30. 1. 2019 Trnava
1. 2. 2019 Banská Bystrica

Účtovná závierka v podvojnom
účtovníctve za rok 2018 a zmeny

v účtovníctve od 1. 1. 2019
Lektor: Ing. Mária Horváthová
18. 1. 2019 Nitra
21. 1. 2019 Bratislava

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
z príjmov zo závislej činnosti

za rok 2018 a zmeny od 1. 1. 2019
Lektor: Júlia Pšenková
21. 01. 2019 Bratislava
22. 01. 2019 Žilina
23. 01. 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.



Výpočet priemerného zárobku
V súvislosti s § 134 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) je potrebné vypočítať na pracovno-
právne účely priemerný zárobok.

Priemerný zárobok sa zisťuje zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu
v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodu-
júcom období. Pričom za rozhodujúce obdobie sa považuje kalendárny štvrťrok
predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok.

Priemerný zárobok sa zisťuje vždy k 1. dňu kalendárneho mesiaca po uplynutí
štvrťroka a používa sa počas celého aktuálneho štvrťroka, tzn., že k 1. 1. 2019 sa
zistí priemerný zárobok za IV. štvrťrok roka 2018 (október 2018 až december
2018) a ten bude platný, bude sa z neho vychádzať až do obdobia 31. 3. 2019.

Najčastejšie sa používa pri výpočte náhrady mzdy za dovolenku, za sviatok, pri
pracovnom voľne s náhradou mzdy, náhrada mzdy pri prekážkach v práci, ale aj
pri stanovení výšky odstupného, odchodného, alebo aj pri stanovení výšky
„sankcie“ voči zamestnancovi, napríklad ak u zamestnávateľa nezotrvá počas
výpovednej lehoty, voči zamestnávateľovi, ak so zamestnancom neplatne skon-
čí pracovný pomer, alebo pri náhrade škody, ktorú zamestnanec spôsobil a musí
ju zamestnávateľovi zaplatiť atď.

Výpočet ročného priemeru
Ďalším priemerom, z ktorého sa bude v roku 2019 vychádzať, je denný vymeria-
vací základ, ktorý sa stanovuje v súlade so zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhra-
de príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o náhrade príjmu pri PN“).

Vypočítava sa ako podiel súčtu vymeriavacích základov na platenie poistného
na nemocenské poistenie dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní
v rozhodujúcom období. Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri de-
satinné miesta nadol.

Rozhodujúce obdobie je síce v závislosti od trvania konkrétneho nemocenského
poistenia (viac ako 90 dní, menej ako 90 dní), od presného dátumu jeho vzniku
(odvolávka na § 54 ods. 1, 2 zákona o sociálnom poistení), avšak vo väčšine prí-
padov ide o predchádzajúci kalendárny rok.

A tak ako v zákone o sociálnom poistení, tak aj v zákone o náhrade príjmu pri PN
je stanovená maximálna výška denného vymeriavacieho základu. Rozdielne na-
stavený v týchto zákonoch je len spôsob zaokrúhľovania.

Denný vymeriavací základ nemôže byť vyšší ako denný vymeriavací základ urče-
ný z 2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom
roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na
poskytnutie náhrady príjmu.

Ak teda v roku 2019 vznikne zamestnancovi dočasná práceneschopnosť, maxi-
málna výška denného vymeriavacieho základu pri náhrade príjmu bude v sume
62,7287 €

(všeobecný vymeriavací základ za rok 2017 = 11 448 € x 2 =
= 22 896 / 365 dní = 62,7287 € zaokrúhlené nadol).

Kontrola, vyrovnanie nevyčerpaných dovoleniek zamestnancov

Po spracovaní mzdy za december 2018 je ďalším úkonom aj kontrola – vyrovna-
nie nevyčerpaných dovoleniek zamestnancov.

Ak si zamestnanec nevyčerpal dovolenku v priebehu roka, zamestnávateľ mu
neurčil čerpanie, alebo ju nevyčerpal z dôvodu prekážky v práci na strane za-
mestnanca, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak,
aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Ak za-
mestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna
nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal dovolenku do
konca tohto kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec
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Firemný multi-prístup Daňové centrum pre viac užívateľov súčasne. A pritom získate
aj výhody navyše. Volajte pre objednanie 041/70 53 222.

PRÍKLAD Z PRAXE

Vianočný plat a zdravotné poistenie
�Ktoré ustanovenie ktorého zákona urču-

je, že vyplatenie tzv. 14. platu na základe
zákonných podmienok (pri príležitosti via-
nočných sviatkov) je oslobodené do výšky
500 € od platenia odvodov na zdravotné
poistenie?

V súlade s § 5 ods. 7 písm. o) zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov je od dane oslobo-
dená suma peňažného plnenia – mzda pri
príležitosti obdobia vianočných sviatkov
(vianočný plat) – vyplatená v mesiaci de-
cember najviac 500 € v úhrne od všetkých
zamestnávateľov, ak suma vyplateného pe-
ňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto
oslobodenie, je najmenej vo výške prie-
merného mesačného zárobku (funkčné-
ho platu) zamestnanca a pracovnoprávny
(štátnozamestnanecký) vzťah zamestnan-
ca u tohto zamestnávateľa k 31. októb-
ru príslušného kalendárneho roka trvá ne-
pretržite aspoň 48 mesiacov a za
príslušné zdaňovacie obdobie bolo za-
mestnancovi vyplatené peňažné plnenie,
na ktoré sa vzťahuje oslobodenie podľa
písmena n) tohto zákona, t. j. letný plat; do
základu dane (čiastkového základu dane)
sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu,
na ktorú sa vzťahuje oslobodenie.
V súlade s § 52zp ods. 2 zákona o dani
z príjmov sa ustanovenie § 5 ods. 7 písm. o)
tohto zákona (t. j. oslobodenie od dane pri
vianočnom plate) prvýkrát použije na sumu
peňažného plnenia vyplatenú zamestnan-
covi v mesiaci december 2018 za predpo-
kladu, že v mesiaci jún 2018 bola zamest-
nancovi vyplatená aj suma peňažného
plnenia (letný plat) najmenej vo výške prie-
merného mesačného zárobku (funkčného
platu) zamestnanca.
Vymeriavací základ zamestnanca podľa
§ 13 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom
poistení”) je plnenie poskytnuté zamestná-
vateľom zamestnancovi za vykonávanie
zárobkovej činnosti na základe právneho
vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo
závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a)
až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona o dani
z príjmov.
Takto určený vymeriavací základ sa v zmys-
le § 38em zákona o zdravotnom poistení
znižuje o sumu letného platu vyplateného
v roku 2018, najviac o 500 € v úhrne od
všetkých zamestnávateľov.
Vzhľadom na to, že za zárobkovú činnosť
sa v súlade s § 10b ods. 4 zákona o zdra-
votnom poistení nepovažuje činnosť, na
základe ktorej plynú príjmy, z ktorých sa
daň vyberá zrážkou, a príjmy, ktoré nie sú
predmetom dane alebo sú oslobodené od



sám. Je však povinný to oznámiť zamestnávateľovi písomne, najmenej 30 dní
vopred, uvedená lehota môže byť so súhlasom zamestnávateľa skrátená (§ 113
ods. 2 Zákonníka práce).

Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky
Zamestnávateľ, ktorý eviduje ku koncu roka u svojich zamestnancov nevyčerpa-
nú dovolenku a účtuje v sústave podvojného účtovníctva, vytvára ku dňu, ku kto-
rému sa vytvára účtovná závierka (obvykle k 31. 12.), krátkodobú rezervu na ne-
vyčerpané dovolenky. Spolu s rezervou na nevyčerpané dovolenky sa tvorí aj
rezerva na poistné a príspevky na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré uhrádza
zamestnávateľ. Tvorba rezerv je v súlade s § 20 ods. 9 písm. a) daňovým výdav-
kom.

Podkladom na zaúčtovanie týchto rezerv je mzdový výstup. Jeho obsahom by
mal byť:
� zostatok nevyčerpanej dovolenky u každého zamestnanca,
� prepočet náhrady mzdy u každého zamestnanca podľa jeho priemerného

zárobku k 1. 1. 2019 (t. j. za posledný kalendárny štvrťrok roka 2018),
� úhrn náhrad miezd za všetkých zamestnancov,
� výška sumy predpokladaného poistného na sociálne a zdravotné poistenie

za zamestnávateľa (35,2 %).

Kontrola evidencie dohôd

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, či už ide o dohodu
o vykonaní práce (§ 226 Zákonníka práce), alebo o dohodu o brigádnickej práci
študentov (§ 227, § 228 Zákonníka práce), alebo o dohodu o pracovnej činnosti
(§ 228a Zákonníka práce), všetky môžu byť uzatvorené len na dobu určitú, naj-
viac na 12 mesiacov.

V súvislosti s nimi je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu uzatvorených do-
hôd v poradí, v akom boli uzatvorené [§ 224 ods. 2 písm. d) Zákonníka práce]
a, samozrejme, aj evidenciu pracovného času zamestnancov podľa § 224 ods. 2
písm. e) Zákonníka práce.

Napriek tomu, že by so zamestnancami podpísal nové dohody platné hneď od
nasledujúceho dňa, od 1. 1., ide o nový pracovnoprávny vzťah a je povinný si
tak splniť ako zamestnávateľ svoje odhlasovacie a prihlasovacie povinnosti voči
Sociálnej poisťovni.

Netreba pozabúdať na fakt v zmysle § 231 ods. 1 písm. b) o sociálnom poistení,
že prihlásenie je potrebné vykonať pred vznikom týchto poistení, najneskôr pred
začatím výkonu činnosti zamestnanca.

Na prelome rokov treba preto z tohto dôvodu očakávať zvýšenú prácu pri regis-
tračných povinnostiach.

Vyhotovenie evidenčných listov dôchodkového poistenia

Za obdobie pracovnoprávnych vzťahov, ktoré skončili, je zamestnávateľ povin-
ný si splniť aj ďalšiu povinnosť, a to v súlade s § 231 ods. 1 písm. j) zákona o so-
ciálnom poistení predložiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný
list dôchodkového poistenia.

Evidenčný list dôchodkového poistenia je zamestnávateľ povinný zaslať Sociál-
nej poisťovni prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne a v le-
hote splatnosti odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnanec skončil právny vzťah
k zamestnávateľovi, alebo do ôsmich dní od uplatnenia nároku na dávku za-
mestnanca, alebo odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie
tejto evidencie.

Evidenčný list dôchodkového poistenia je potrebné vyhotoviť a zaslať za každý
pracovnoprávny vzťah osobitne.
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POZNÁMKA

Výnimku tvorí situácia:
Ak nemôže dôjsť k čerpaniu dovolenky do
konca nasledujúceho roka z dôvodu čer-
pania materskej alebo rodičovskej dovo-
lenky alebo dočasnej práceneschopnosti,
zamestnávateľ nevyčerpanú dovolenku
poskytne po ich skončení.
U zamestnanca, ktorý však nevyčerpanú
dovolenku nevyčerpal ani do konca na-
sledujúceho roka, zamestnávateľ musí
postupovať v súlade s § 116 ods. 2 a 3
Zákonníka práce, t. j. za časť nevyčerpanej
dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne
základnej výmery dovolenky, patrí za-
mestnancovi náhrada mzdy v sume jeho
priemerného zárobku a za štyri týždne zá-
kladnej výmery dovolenky nemôže byť vy-
platená náhrada mzdy – dovolenka prepa-
dá (s výnimkou, ak si túto dovolenku
nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia
pracovného pomeru).
Zostatky dovoleniek je teda potrebné
rozčleniť na časti:
– ktoré prepadajú bez nároku na ná-

hradu mzdy,
– za ktoré je potrebné vyplatiť náhradu

mzdy bez ich čerpania,
– ktoré je možné ešte v priebehu roka

čerpať.

NEPREHLIADNITE

Aby zamestnávateľ nemusel každý me-
siac dávať pozor na ukončenie jednotli-
vých dohôd, v praxi si ich vo väčšine nasta-
ví tak, aby všetky mali dátum skončenia
31. 12.

NEPREHLIADNITE

Vznik poistení = vznik pracovnopráv-
neho vzťahu (1. 1.).

dane, tak vianočný plat vyplatený v mesia-
ci december 2018 (ktorý splní podmienky
na oslobodenie od dane) nevstupuje do
vymeriavacieho základu pre odvod pred-
davkov na zdravotné poistenie (najviac vo
výške 500 €).



Úprava minimálnych mzdových nárokov od 1. 1. 2019

Zamestnávateľ musí podľa § 120 Zákonníka práce poskytnúť svojim zamestnan-
com za odpracovanú prácu mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového náro-
ku ustanoveného pre stupeň náročnosti príslušného pracovného miesta.

Minimálny mzdový nárok na najnižšom stupni je rovný zákonom určenej minimál-
nej mzde a tá sa s platnosťou od 1. 1. 2019 zvyšuje na sumu 520 € mesačne /
2,989 € za každú odpracovanú hodinu (nariadenie vlády č. 300/2018 Z. z.).

Minimálne mzdové nároky od 1. 1. 2019

Stupeň náročnosti
Koeficient
min. mzdy

Minimálna mesačná mzda Minimálna hodinová mzda

1 1,0 520 € (520 x 1,0) 2,989 € (2,989 x 1,0)
2 1,2 624 € (520 x 1,2) 3,5868 € (2,989 x 1,2)
3 1,4 728 € (520 x 1,4) 4,1846 € (2,989 x 1,4)
4 1,6 832 € (520 x 1,6) 4,7824 € (2,989 x 1,6)
5 1,8 936 € (520 x 1,8) 5,3802 € (2,989 x 1,8)
6 2,0 1 040 € (520 x 2,0) 5,9780 € (2,989 x 2,0)

Porovnanie minimálnych mzdových nárokov za rok 2018 a 2019

Stupeň
náročnosti

Koeficient
minimálnej mzdy

Minimálna
mesačná mzda

platná v roku 2018

Minimálna
mesačná mzda

platná na rok 2019
ZVÝŠENIE €

1 1,0 480 € 520 € 40 €

2 1,2 576 € 624 € 48 €

3 1,4 672 € 728 € 56 €

4 1,6 768 € 832 € 64 €

5 1,8 864 € 936 € 72 €

6 2,0 960 € 1 040 € 80 €

Výška odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie (§ 13a zákona o zdravot-
nom poistení) ostáva nezmenená – v sume 380 € a aj odvodová výnimka v súla-
de so zákonom o sociálnom poistení ostáva nezmenená – v sume 200 € (§ 4
ods. 5 zákona o sociálnom poistení).

Úprava maximálnych vymeriavacích základov od 1. 1. 2019
Ďalším zvýšeným zaťažením, ktoré musí zamestnávateľ od nového roka 2019
očakávať je aj zvýšenie maximálnych mesačných vymeriavacích základov podľa
zákona o sociálnom poistení (§ 138 ods. 6, 7, 9). Okrem úrazového poistenia, pri
ktorom nie je stanovený maximálny vymeriavací základ, je pri všetkých ostatných
typoch poistení stanovený maximálny vymeriavací základ ako 7-násobok jednej
dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom
roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné.
Maximálny mesačný vymeriavací základ od 1. 1. 2019 je v sume 6 678 €

(všeobecný vymeriavací základ za rok 2017 = 11 448 / 12 x 7).

ZAMESTNANEC – ROK 2019 Percentuálna
sadzba

Maximálny
vymeriavací základ

Výška
maximálneho poistného

nemocenské poistenie 1,4 % 6 678 € 93,49 €

starobné poistenie 4 % 6 678 € 267,12 €

invalidné poistenie 3 % 6 678 € 200,34 €

poistenie v nezamestnanosti 1 % 6 678 € 66,78 €

SPOLU 9,40 % 627,73 €

ZAMESTNÁVATEĽ – ROK 2019 Percentuálna
sadzba

Maximálny
vymeriavací základ

Výška
maximálneho poistného

nemocenské poistenie 1,4 % 6 678 € 93,49 €

starobné poistenie 14 % 6 678 € 934,92 €

invalidné poistenie 3 % 6 678 € 200,34 €

poistenie v nezamestnanosti 1 % 6 678 € 66,78 €

garančné poistenie 0,25 % 6 678 € 16,69 €

úrazové poistenie * 0,8 % * neobmedzený neobmedzená
rezervný fond solidarity 4,75 % 6 678 € 317,20 €

SPOLU 25,20 % 1 629,42 €
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Zákonník práce definuje šesť stupňov
náročnosti práce a daný stupeň určuje
zamestnávateľ podľa najnáročnejšej pra-
covnej činnosti, ktorá je dohodnutá v pra-
covnej zmluve.
Charakteristiku, členenie stupňov podľa
miery zložitosti, zodpovednosti, namáha-
vosti zamestnancov stanovuje Príloha č. 1
Zákonníka práce.

POZNÁMKA

Do 31. 12. 2018 bol maximálny mesač-
ný vymeriavací základ v sume 6 384 €

a maximálna mesačná výška poistného
zamestnanca v sume 600,09 €, zamest-
návateľa 1 557,69 €.

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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Žiadosti o potvrdenia PD A1 z dôvodu
práce v EÚ prijímajú pobočky

Sociálnej poisťovne
O vystavenie potvrdení PD A1 žiadajú osoby
(alebo ich zamestnávatelia) pred výkonom
činnosti v Európskej únii. Ich prostredníc-
tvom Sociálna poisťovňa určí, akým práv-
nym predpisom budú osoby počas práce
v zahraničí podliehať – či slovenskej legisla-
tíve alebo predpisom krajiny, v ktorej budú
pôsobiť. Žiadosť je potrebné doručiť vždy
príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, a to
aj napriek tomu, že niektoré vystavuje ústre-
die Sociálnej poisťovne.
Ak zamestnávateľ žiada o vystavenie PD
A1 z dôvodu vyslania zamestnancov (ak sú
formuláre z dôvodu vyslania vystavené, tak
platí pre zamestnanca aj zamestnávateľa
počas práce v zahraničí slovenská legislatí-
va), žiadosť je potrebné doručiť príslušnej
pobočke podľa sídla registrácie zamestná-
vateľa.
V prípade vyslania SZČO je potrebné žia-
dosť doručiť pobočke Sociálnej poisťovne
podľa miesta bydliska SZČO na území
Slovenska. PD A1 z dôvodu vyslania vysta-
vujú priamo pobočky Sociálnej poisťovne.
Ak osoba žiada o vystavenie PD A1 z dôvo-
du súbežnej činnosti ako zamestnanec ale-
bo ako SZČO v dvoch a viacerých člen-
ských štátoch EÚ, žiadosť odovzdá tiež
v pobočke Sociálnej poisťovne podľa mies-
ta bydliska na území Slovenska. Pobočka
ich skontroluje a odstúpi na priame vyba-
venie ústrediu Sociálnej poisťovne.



Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
a daňového bonusu na rok 2019 (ďalej len „vyhlásenie“)

Podľa § 36 ods. 6 zákona o dani z príjmov podáva zamestnanec zamestnávateľovi
vyhlásenie, na základe ktorého si uplatňuje mesačný nárok na nezdaniteľnú časť zá-
kladu dane na daňovníka a mesačný nárok na daňový bonus. Zamestnanec podáva
vyhlásenie do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania, a každoročne naj-
neskôr do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Vzor vyhlásenia na rok 2019 bude zverejnený na webovej stránke Finančnej
správy.

Vyhlásenie obsahuje okrem osobných údajov samotného zamestnanca aj úda-
je, vyhlásenia:

� že si zamestnanec súčasne neuplatňuje nezdaniteľnú časť na daňovníka
u iného zamestnávateľa,

� údaj, či je alebo nie je zamestnanec poberateľom starobného dôchodku,
vyrovnávacieho príspevku alebo predčasného starobného dôchodku zo so-
ciálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku
zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového
dôchodku na začiatku zdaňovacieho obdobia,

� že si uplatňuje daňový bonus na dieťa a spĺňa podmienky nároku,

� údaje o vyživovaných deťoch na uplatnenie daňového bonusu,

� že právo na daňový bonus na tie isté deti si súčasne za rovnaké zdaňovacie
obdobie neuplatňuje iný daňovník,

� zamestnanec potvrdzuje správnosť a úplnosť údajov a preukazuje ich pred-
ložením príslušných dokladov (napr. rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšte-
ve školy),

� vyhlasuje, že ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene rozhodu-
júcich skutočností na priznanie daňového bonusu, oznámi ich zamestnáva-
teľovi písomne (napr. zmenou vo Vyhlásení) najneskôr posledný deň ka-
lendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala a v rovnakej lehote ich
zamestnávateľovi preukáže.

Na spracovanie mzdy v novom roku, nastavenie uplatnenia nezdaniteľnej časti
základu dane na daňovníka alebo daňového bonusu je teda potrebné mať od
zamestnanca podpísané vyhlásenie najneskôr do 31. 1. 2019.

Výška nezdaniteľnej časti na daňovníka od 1. 1. 2019 pri mesačnom uplat-
ňovaní je 328,11 €.

Mesačná hranica príjmu na nárok na daňový bonus od 1. 1. 2019 je vo výške
260 € (polovica minimálnej mzdy).

Mesačná výška daňového bonusu na jedno dieťa je od 1. 1. 2019 vo výške
22,17 €.

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

Ročné zúčtovanie musí vykonať zamestnávateľ len za zamestnanca, ktorý:

� mal v priebehu zdaňovacieho obdobia LEN príjmy zo závislej činnosti (§ 5)
zo zdrojov na území Slovenskej republiky (od platiteľov dane) a nepoberal
príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, pri ktorých môže uplat-
niť postup podľa § 43 ods. 7, alebo ktorý nie je povinný zvýšiť základ dane
podľa § 11 ods. 9 a 13. Inak povedané ročné zúčtovanie zamestnávateľ
teda nemôže vykonať u zamestnancov, aj keď o to požiadajú:

– ak mal zamestnanec príjmy aj zo zdrojov v zahraničí (zamestnanec po-
stupuje v súlade § 45 zamedzenie dvojitého zdanenia prostredníc-
tvom daňového priznania),

– ak mal príjem zdaňovaný zrážkovou daňou, ktorú možno považovať za
preddavok dane (takéto zúčtovanie môže byť len v daňovom priznaní),
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Ak má zamestnanec súčasne viacerých
zamestnávateľov, vyhlásenie môže pred-
ložiť len jednému z nich podľa svojho roz-
hodnutia.

PRÍKLAD Z PRAXE

Vstupná lekárska prehliadka vodiča
�Musí mať zamestnanec, ktorý nastupu-

je ako vodič nákladného vozidla do za-
mestnania, vstupnú lekársku prehliad-
ku, keďže ako vodič má platný preukaz -
doklad o zdravotnej spôsobilosti?

NIE, vodič nákladného vozidla je spravidla
zaradený do prvej alebo druhej kategórie,
ale keďže má platnú zdravotnú spôsobilosť
vyplývajúcu z osobitného zákona, napr. zá-
kona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Platný doklad o zdravotnej spôsobilosti je
preukázaním zdravotnej spôsobilosti na
prácu vodiča, ktorý bol vydaný na základe
lekárskej prehliadky.
Pravidelným lekárskym prehliadkam kaž-
dých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 ro-
kov každé dva roky sú povinní podrobiť sa:
– vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského

preukazu Slovenskej republiky a ktorí
vedú motorové vozidlo skupiny C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE;

– vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského
preukazu Slovenskej republiky a ktorí
vedú vozidlo s právom prednostnej
jazdy, motorové vozidlo využívané na
zasielateľstvo a taxislužbu a na posky-
tovanie poštových služieb.

Všeobecne v zmysle § 6 písm. o) zákona
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci v znení neskorších predpi-
sov je jednou z povinností zamestnávateľa
v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci zaraďovať zamestnancov
na výkon práce so zreteľom na ich zdravot-
ný stav, najmä na výsledok posúdenia ich
zdravotnej spôsobilosti na prácu a nedovo-
liť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpove-
dajú ich zdravotnému stavu, najmä výsled-
ku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na
prácu.
Z uvedeného vyplýva, že výsledkom posú-
denia zdravotnej spôsobilosti môže byť
uvedený platný doklad zamestnanca, ktorý
by mal byť postačujúci pre uvedený druh
práce zaradenej do druhej alebo prvej kate-
górie podľa zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia.



– ak zamestnanec porušil zákonné podmienky, ktorými stratil nárok na
nezdaniteľnú časť na preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie – II. pilier, ktorú si v predchádzajú-
cich zdaňovacích obdobiach uplatnil – či už v daňovom priznaní alebo
v ročnom zúčtovaní, musí si upraviť – zvýšiť základ dane sám v daňo-
vom priznaní,

– tak isto sa postupuje aj v prípade porušenia zákonných podmienok pri
strate nároku na nezdaniteľnú časť na preukázateľne zaplatené príspev-
ky na doplnkové dôchodkové sporenie – III. pilier – zvyšuje si základ
dane sám daňovník v daňovom priznaní o sumu tejto nezdaniteľnej čas-
ti uplatnenej v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach;

� požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania najneskôr do
15. februára 2019 a to prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o vykonanie roč-
ného zúčtovania“, ktoré zverejňuje Finančná správa na svojej webovej
stránke (§ 38 ods. 1);

� a do rovnakej lehoty – do 15. februára 2019 predloží zamestnávateľovi
všetky potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018
(§ 38 ods. 5), t. j. doklady preukazujúce nárok na zníženie základu dane a na
daňový bonus a potvrdenia o úhrne zúčtovaných a vyplatených príjmov zo
závislej činnosti a o zrazených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej čin-
nosti, o nedoplatku dane z nepeňažných zdaniteľných príjmov a o prizna-
nom a vyplatenom daňovom bonuse od všetkých zamestnávateľov, ktorí
sú platiteľmi dane.

V prípade, že zamestnanec má príjmy len zo závislej činnosti, požiada o vykona-
nie ročného zúčtovania za rok 2018 do 15. februára 2019, ale nepredloží do tej-
to lehoty aj potrebné doklady, zamestnávateľ mu nevykoná ročné zúčtovanie
a zamestnanec – daňovník je povinný podať daňové priznanie podľa § 32.

Ktorý zamestnávateľ má povinnosť vykonať ročné zúčtovanie, ak mal za-
mestnanec viacero zamestnávateľov?

Ak mal zamestnanec v priebehu roka viacerých zamestnávateľov alebo mal /
má súbežne viacerých zamestnávateľov, podá žiadosť o ročné zúčtovanie spolu
so všetkými vyššie uvedenými dokladmi v stanovenej lehote u:

1) zamestnávateľa, ktorý mu ako posledný v priebehu zdaňovacieho obdobia
uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus (§ 38 ods. 1),

2) ak si však zamestnanec u žiadneho zamestnávateľa v priebehu roka neup-
latňoval nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus, môže požiadať
ktoréhokoľvek zo svojich zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtova-
nia (§ 38 ods. 2).

Ak by nastala situácia, že by zamestnanec mal za rok 2018 len jedného zamest-
návateľa, ale ten by zanikol bez právneho nástupcu, musel by si zamestnanec
podať sám daňové priznanie za rok 2018 (samozrejme za predpokladu, že jeho
príjem za celý rok bol vyšší ako 1 915,01 €).

Povinnosti a lehoty pre zamestnávateľa voči zamestnancom
Po uplynutí kalendárneho roka je každý zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,
povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem, vystaviť
potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti z údajov
uvedených na mzdovom liste, prípadne v evidencii (§ 39 ods. 5). Tieto údaje sú
rozhodujúce na výpočet základu dane, preddavkov na daň, dane, na priznanie
zamestnaneckej prémie, na priznanie daňového bonusu za príslušné zdaňova-
cie obdobie.

Vykonanie ročného zúčtovania preddavkov za rok 2018
Ak sú splnené všetky vyššie spomínané podmienky a zamestnávateľ je povinný
vykonať za zamestnanca ročné zúčtovanie, spraví tak najneskôr do 31. marca
2019 (§ 38 ods. 6). Zamestnávateľ zamestnancovi po vykonaní ročného zúčto-
vania, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za apríl v roku, v ktorom sa ročné

20

Odmeňovanie

POZNÁMKA

V prípade, že zamestnávateľ dostane od
zamestnanca do 15. 2. 2019 Žiadosť
o vykonanie ročného zúčtovania spolu
s potrebnými dokladmi, ale nebola do-
držaná postupnosť podľa § 38 ods. 1,
zamestnávateľ nevykoná zamestnanco-
vi ročné zúčtovanie.

UPOZORNENIE

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch je po-
vinný doručiť zamestnancovi najneskôr
do:
a) 10. marca zdaňovacieho obdobia,

v ktorom sa podáva daňové prizna-
nie, alebo

b) do 10. februára po skončení zdaňo-
vacieho obdobia, v ktorom alebo za
ktoré zamestnávateľ, ktorý je platite-
ľom dane, vyplatil príjem zo závislej
činnosti zamestnancovi, ktorý žiada
o vykonanie ročného zúčtovania iné-
ho zamestnávateľa, ktorý je platite-
ľom dane, ak o vystavenie dokladu
požiada najneskôr do 5. februára po
skončení zdaňovacieho obdobia.

Ak zamestnanec požiada zamestnávate-
ľa o vystavenie potvrdenia o zdaniteľných
príjmoch za rok 2018 do 5. 2. 2019, za-
mestnávateľ je povinný mu potvrdenie
o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 do-
ručiť najneskôr do 10. 2. 2019.
Ak zamestnanec nepožiada zamestná-
vateľa o vystavenie potvrdenia o zdani-
teľných príjmoch za rok 2018 alebo ho
požiada po lehote – po 5. 2. 2019, za-
mestnávateľ je povinný mu potvrdenie
o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 do-
ručiť najneskôr do 10. 3. 2019.

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

AKTUÁLNE

BRATISLAVA (SITA) – Od 1. januára 2019
do 31. decembra 2019 bude sadzba zdra-
votného poistenia za poistencov štátu
3,2 %. Poslanci totiž schválili vládny návrh
novely zákona o zdravotných poisťovniach.
Novú sadzbu navrhol v pozmeňujúcom ná-
vrhu poslanec strany Smer - SD Ladislav Ka-
menický. V pozmeňujúcom návrhu sa zdô-
vodňuje zmena sadzby dohodou poslancov
NR SR, ministra financií a ministerky zdra-
votníctva. V konkrétnych číslach pre rok
2019 bude platba za poistencov štátu na
úrovni 1,015 mld. eur, čiže o 55 mil. eur viac
oproti navrhovanému rozpočtu.



zúčtovanie vykonáva, vráti rozdiel medzi vypočítanou daňou a úhrnom zraze-
ných preddavkov na daň v prospech zamestnanca a vyplatí zamestnaneckú pré-
miu (§ 32a), daňový bonus alebo jeho časť (§ 33) a daňový bonus na zaplatené
úroky alebo jeho časť (§ 33a) do výšky ustanovenej týmto zákonom.

Veličiny platné pre vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018
NEZDANITEĽNÁ ČASŤ NA DAŇOVNÍKA (§ 11 ods. 2) ZÁKLAD DANE

3 830,02 € do 19 948 €

pod 3 830,02 € od 19 948 €

0 € od 35 268,07 € a viac

ZÁKLAD DANE DAŇOVNÍKA VLASTNÝ PRÍJEM MANŽELKY NEZDANITEĽNÁ ČASŤ NA MANŽELKU (§ 11 ods. 3)
do 35 268,06 € 0,00 € 3 830,02 €

do 35 268,06 € do 3 830,02 € 3 830,02 € – príjem manželky
do 35 268,06 € viac ako 3 830,02 € 0 €

viac ako 35 268,06 € 0,00 € 12 647,032 - (základ dane : 4)
viac ako 35 268,06 € príjem € 12 647,032 - (základ dane : 4) - príjem manželky
viac ako 50 588,13 € / 0 €

Nezdaniteľná časť na preukázateľne zaplatené  príspevky na doplnkové dôchodkové
sporenie – III. pilier (§ 11 ods. 10) najviac do výšky 180 € za rok

Nezdaniteľná časť na zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou
a s ňou spojenými službami (§ 11 ods. 14) najviac do výšky 50 € za rok

Nezdaniteľná časť na zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou
a s ňou spojenými službami – ZA MANŽELKU a DIEŤA daňovníka (§ 11 ods. 14)

najviac do výšky 50 € za rok
za každého z nich

Daňový bonus na vyživované dieťa (§ 33)
NÁROK Mesačná výška Ročná výška
príjem vyšší ako 6-násobok minimálnej mzdy (6 x 480) = 2 880 € 21,56 € 258,72 €

Daňový bonus na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie (§ 33a)
NÁROK Ročná výška
– ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie musí mať daňovník najmenej 18 ro-

kov a najviac 35 rokov,
– zmluva o úvere musí byť uzatvorená po 31. 12. 2017,
– priemerný mesačný príjem daňovníka dosiahnutý za kalendárny rok 2017 ne-

presiahol sumu 1 240,20 €,
– iba z jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 € na jednu tu-

zemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom,
– ak sa daňovníkovi poskytuje na hypotekárny úver štátny príspevok alebo štát-

ny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu, nárok na daňový bonus
na zaplatené úroky prvýkrát vznikne daňovníkovi až v kalendárnom mesiaci
nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý poslednýkrát vznikol daňovní-
kovi nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých,

– v roku začatia úročenia úveru na bývanie má daňovník nárok na pomernú časť
daňového bonusu pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov od mesiaca,
v ktorom začalo úročenie úveru,

– nárok na uplatnenie tohto bonusu je daňovník povinný preukázať potvrdením
vystaveným veriteľom.

suma vo výške 50 % zaplatených
úrokov, najviac však 400 € za rok

Zamestnanecká prémia (§ 32a)
Ak mal zamestnanec príjem
v rozmedzí od 2 880 € do 5 760 €

NEVZNIKÁ výpočtom je záporné číslo

Ak mal zamestnanec príjem
vyšší ako 5 760 €

VZNIKÁ v extrémnych,
veľmi ojedinelých prípadoch

VÝPOČET: 19 % z rozdielu medzi sumou
3 830,02 a základom dane (§ 5 ods. 8)

SADZBA DANE Hranica ročného  základu dane
19 % do 35 268,06 € (vrátane)
25 % nad 35 268,06 €

Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní za rok 2018

Zamestnávateľ, ktorý vykonal zamestnancovi ročné zúčtovanie za rok 2018, je
povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najne-
skôr do konca apríla 2019.

Na žiadosť zamestnanca je zamestnávateľ, povinný do desiatich dní od doruče-
nia žiadosti vystaviť doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, a to o údaj
o vysporiadaní daňového nedoplatku, preplatku, zamestnaneckej prémie alebo
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Mzda za prácu vo sviatok

�Zamestnanec je odmeňovaný mesačne,
to znamená, že aj sviatok má zaplatený
v mesačnej mzde. Týždenný pracovný
čas zamestnanca je 40 hodín, jeho mzda
je 1 000 € mesačne a priemerný hodino-
vý zárobok je 7 €. V mesiaci máj 2018 je
fond pracovného času aj so sviatkami
184 hodín – 23 dní (16 hodín sviatku). Ak
zamestnanec pracoval v deň sviatku
a odpracoval 8 hodín, ako mu bude počí-
taná mzda? Je jeho práca vo sviatok
považovaná za prácu nadčas a má nárok
aj na príplatok za nadčas?

Za prácu vo sviatok zamestnancovi pat-
rí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodne-
nie najmenej 100 % jeho priemerného zá-
robku.

Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vyko-
návanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň
nepretržitého odpočinku zamestnanca
v týždni (§ 122 ods. 1 zákona č. 311/2001
Z. z. Zákonník práce). Zamestnancovi, ktorý
nepracoval preto, že sviatok pripadol na
jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada
mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak
mu mzda ušla pre sviatok.

U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný me-
sačnou mzdou, sa sviatok, ktorý pripadne
na jeho obvyklý pracovný deň považuje za
odpracovaný deň, za ktorý mu patrí mzda.
Tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za
sviatok nepatrí. To znamená, že ak za-
mestnanec uvedený v otázke v deň sviat-
ku, ktorý pripadol na jeho obvyklý pracov-
ný deň, pracoval a odpracoval 8 hodín,
patrí mu mzda plus mzdové zvýhodnenie
za prácu vo sviatok.

Ak je zamestnanec odmeňovaný mesačnou
mzdou, ktorá je 1 000 €, tak jeho mzda za
mesiac máj bude 1 000 € plus mzdové zvý-
hodnenie za prácu vo sviatok za 8 hodín.
Priemerný zárobok zamestnanca je 7 € na
hodinu, teda mzdové zvýhodnenie za prácu
vo sviatok bude predstavovať 56 €, čo je
100 % jeho priemerného zárobku (7 € x 8
hodín). Mzda spolu za mesiac máj 2018
bude predstavovať sumu 1 056 € (mesačná
mzda 1 000 € + mzdové zvýhodnenie za
prácu vo sviatok 56 €).

Keďže sviatok pripadol na jeho obvyklý
pracovný deň, čiže mu mzda neušla z dô-
vodu sviatku, tak ani jeho práca vo sviatok
nie je prácou nadčas a nepatrí mu teda
mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas.

Záver:

Zamestnancovi, ktorý pracoval v deň
sviatku, ktorý pripadol na jeho obvyklý
pracovný deň, patrí mzda, plus mzdové
zvýhodnenie za prácu vo sviatok.

Príplatok za nadčas mu nepatrí.



daňového bonusu vyplývajúceho z tohto ročného zúčtovania. Zamestnávateľ, za
zdaňovacie obdobie, za ktoré vystavil doplnený doklad o vykonanom ročnom zúč-
tovaní nebude po dátume vyplnenia tohto dokladu zrážať alebo vyplácať sumy da-
ňového nedoplatku, preplatku, zamestnaneckej prémie alebo daňového bonusu
uvedené v tomto doklade (§ 39 ods. 6 zákona o dani z príjmov).

Potvrdenie o výške zaplatenej dane

V prípade, ak zamestnanec v Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania uvedie, že
žiada o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane – na účely darovania 2 % resp. 3 %
zo svojej sumy zaplatenej dane, je zamestnávateľ povinný mu takéto potvrdenie
vystaviť najneskôr do 15. apríla 2019 (§ 39 ods. 7 zákona o dani z príjmov).

Pokuty voči zamestnávateľovi (§ 38 ods. 9)

Ak zamestnávateľ nevykoná ročné zúčtovanie zamestnancovi, ktorý požiadal
o vykonanie ročného zúčtovania a zamestnanec splnil na jeho vykonanie všetky
podmienky, uloží správca dane zamestnávateľovi pokutu najmenej 15 € za
každého takéhoto zamestnanca.

Výška celkovej pokuty za príslušné zdaňovacie obdobie nemôže presiahnuť
30 000 € za všetkých zamestnancov, ktorí požiadali o vykonanie ročného zúčto-
vania, splnili na jeho vykonanie všetky podmienky, ale zamestnávateľ, týmto za-
mestnancom ročné zúčtovanie nevykonal.

Rovnaký postup použije správca dane aj v prípade, ak zamestnávateľ nevystaví
a nedoručí v zákonnej lehote Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej čin-
nosti (§ 39 ods. 5) alebo doklad o vykonaní ročného zúčtovania (§ 39 ods. 6),
o ktorých sme si vyššie písali.

Povinnosti a lehoty pre zamestnávateľa voči daňovému úradu

Zamestnávateľ si voči daňovému úradu plní svoje povinnosti priebežne mesač-
ne počas roka a to podávaním prehľadu o zrazených a odvedených preddav-
koch na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len prehľad), v ktorom uvádza
údaje o vyplatených príjmoch svojim zamestnancom, o zamestnaneckej prémii,
o daňovom bonuse.

Prehľad sa podáva do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendár-
ny mesiac. Za posledný mesiac roka 2018 je teda povinný podať prehľad do
31. 1. 2019.

Po vykonaní ročných zúčtovaní, zaslaní potvrdení o zdaniteľných príjmoch, čaká
zamestnávateľa ešte jedna povinnosť, ktorou definitívne ukončí kalendárny rok
2018, a to vykázanie vyúčtovania dane a úhrnu príjmov zo závislej činnosti za
jednotlivých svojich zamestnancov. Toto vykázanie predloží svojmu daňovému
úradu na tlačive, ktoré určuje Ministerstvo financií – hlásenie o vyúčtovaní
dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „hlásenie“).

V rámci ročných daňových povinností je zamestnávateľ povinný vytlačiť, podpí-
sať, potvrdiť pečiatkou a doručiť zamestnancom viacero dokladov. Aktuálne preto
v rámci opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, v tzv. III. balíčku, navr-
huje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky umožniť zamestnávateľom
vystaviť a doručiť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ročné zúčtovanie preddav-
kov na daň a potvrdenie o zaplatení dane elektronicky zamestnancom po vzájom-
nej dohode a so zabezpečením ochrany osobných údajov (§ 39 zákona o dani
z príjmov).

Daňové doklady by tak zamestnávateľ mohol vystaviť elektronicky, vrátane
predtlačeného odtlačku pečiatky a faksimile podpisu oprávnenej osoby zamest-
návateľa a doručiť ich zamestnancom elektronicky do e-mailovej schránky.
Ušetril by čas mzdových účtovníčok (tlač, podpisovanie, pečiatkovanie, odo-
vzdanie dokladu zamestnancovi oproti podpisu v daňovom vyhlásení), čas ostat-
ných zamestnancov (preberanie dokladov) a zároveň by sa znížili režijné náklady
(papier, toner, pero, pečiatka, poštovné, atď.) zamestnávateľa.

Navrhovaný termín zapracovania tejto legislatívnej zmeny je 31. 12. 2019.

Bc. Katarína Danajovičová
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POZNÁMKA

Doklad o vykonaní ročného zúčtovania
je tlačivo, ktoré určuje Ministerstvo fi-
nancií SR a je zverejnené aj na webovej
stránke Finančnej správy.

NEPREHLIADNITE

Hlásenie za rok 2018 je zamestnávateľ
povinný podať najneskôr do konca aprí-
la 2019 (§ 49 ods. 2). Do tohto termínu
je zamestnávateľ povinný daň aj zaplatiť.

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.

PRÍKLAD Z PRAXE

Rodičovská dovolenka
�Ako urobiť ukončenie pracovného pome-

ru zamestnankyne, ktorá je na rodičov-
skej dovolenke a chce sa vrátiť do práce
pred dovŕšením 3 rokov veku dieťaťa?

Zamestnankyňu, ktorá sa vracia z rodičov-
skej dovolenky, je zamestnávateľ povinný
zaradiť na pôvodnú prácu a pracovisko.
Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovi-
sko nie je možné, zamestnávateľ je povin-
ný ju zaradiť na inú prácu zodpovedajúcu
pracovnej zmluve (§ 157 ods. 2 záko-
na č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce).
Zamestnankyňa má právo po skončení ro-
dičovskej dovolenky na zachovanie všet-
kých práv, ktoré mala alebo ktoré jej vznikali
v čase nástupu na túto rodičovskú dovolen-
ku v pôvodnom rozsahu. Na základe uvede-
ného je zamestnávateľ povinný zaradiť za-
mestnankyňu na prácu a pracovisko, ktorú
vykonávala pred čerpaním rodičovskej do-
volenky. V prípade, ak by zamestnankyňu
nezaradil na pôvodnú prácu a pracovisko,
musí si v prípade súdneho sporu obhájiť ob-
jektívny dôvod, na základe ktorého nemohol
splniť vyššie uvedenú podmienku.
Ak je teda naplnený objektívny dôvod, na
základe ktorého zamestnávateľ nesplnil
vyššie uvedenú podmienku, je možné doru-
čiť zamestnankyni po návrate z rodičovskej
dovolenky výpoveď na základe organizač-
nej zmeny, podľa ktorej sa zamestnankyňa
stane nadbytočnou [§ 63 ods. 1 písm. b)
Zákonníka práce]. Pri tomto spôsobe skon-
čenia pracovného pomeru vznikne zamest-
nankyni nárok na odstupné podľa § 76 Zá-
konníka práce.

Záver:
Zamestnávateľ je povinný zaradiť zamest-
nankyňu, ktorá sa po rodičovskej dovolen-
ke vracia do práce, na pôvodnú prácu
a pracovisko.



Mzdové veličiny pre rok 2019
Zamestnávateľ musí v oblasti mzdového účtovníctva v roku 2019 zohľadňovať:
� minimálnu mzdu pre rok 2019 – 520 € za mesiac, 2,989 € za hodinu a od

nej odvodené minimálne mzdové nároky,
� priemernú mesačnú mzdu za rok 2017 – 954 € a od nej odvodené veličiny:

– maximálny mesačný vymeriavací základ pre platenie poistného na so-
ciálne poistenie – 6 678 €,

– odvodová úľava predtým dlhodobo nezamestnaného občana a občana
s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese – pri pracovnopráv-
nom vzťahu uzatvorenom od 1. 1. 2019 pri príjme maximálne 639,18 €,

– maximálny denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca – 62,7287 €,

� životné minimum platné k 1. 1. 2019 – 205,07 € a od neho odvodené veličiny:

– daňový bonus na vyživované dieťa – 22,17 € mesačne,

– nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka – 328,11 € mesačne,
3 937,35 € ročne,

– zdaniteľná mzda pre uplatnenie sadzby dane – 3 021,37 € pre 19 %
a od 3 021,38 € pre 25 %,

– základ dane pre uplatnenie sadzby dane – do 36 256,38 € pre 19 %
a od 36 256,39 € pre 25 %,

– suma rozhodujúca na uplatnenie sadzby dane na účely výpočtu navý-
šeného nepeňažného plnenia – 2 447,3097 €,

– pre exekučné zrážky zo mzdy – základná nepostihnuteľná suma na po-
vinného 205,07 €, na každú vyživovanú osobu 51,26 €,

� z novelizácie zákonov vyplývajúce novinky od 1. 1. 2019 – príspevok na
rekreáciu zamestnancov podľa § 152a Zákonníka práce.

1. Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky

Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda. Poskytovanie minimálnej mzdy
upravuje zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Podľa § 2 ods. 1 zákona
vláda Nariadením vlády SR č. 300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma mini-
málnej mzdy, ustanovila na rok 2019 minimálnu mzdu na:
� 520 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
� 2,989 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi mzdu najmenej v sume mi-
nimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného
pracovného miesta. Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň
pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je daná ako súčin:
� hodinovej minimálnej mzdy – u zamestnancov odmeňovaných hodinovou

mzdou,
� mesačnej minimálnej mzdy – u zamestnancov odmeňovaných mesačnou

mzdou

a koeficientu minimálnej mzdy pre jednotlivé stupne náročnosti stanoveného
v § 120 ods. 4 Zákonníka práce nasledovne:

40-hodinový týždenný pracovný čas

Stupeň náročnosti Koeficient minimálnej mzdy
Minimálny mzdový nárok

hodinový mesačný
1 1 2,9890 520
2 1,2 3,5868 624
3 1,4 4,1846 728
4 1,6 4,7824 832
5 1,8 5,3802 936
6 2 5,9780 1 040
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Stručne:
V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku
2019 budú uplatňovať veličiny odvodené
od všeobecného vymeriavacieho základu
a priemernej mesačnej mzdy v hospodár-
stve SR za kalendárny rok 2017, veliči-
ny odvodené od sumy životného minima
pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnej
k 1. 1. 2019, veličiny ustanovené prísluš-
nými právnymi predpismi na rok 2019
a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov
použitím koeficientov platných pre rok
2019, ustanovených príslušnými právny-
mi predpismi.

PRÍKLAD Z PRAXE

Vstupné lekárske prehliadky
�Zamestnanec opätovne nastúpil na rov-

nakú pracovnú pozíciu k tomu istému za-
mestnávateľovi. Pri prvom pracovnopráv-
nom vzťahu k zamestnávateľovi absolvo-
val vstupnú lekársku prehliadku, ktorá je
2 mesiace stará. Koľko je platná vstupná
lekárska prehliadka? Musí byť vykonaná
pri každom pracovnoprávnom vzťahu?

V našom právnom systéme nie je určená
platnosť, resp. dĺžka trvania platnosti vstup-
nej lekárskej prehliadky, a to pre prípad opa-
kovaného vzniku pracovnoprávneho vzťahu.
V zmysle § 6 ods. 1 písm. o) zákona
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci v znení neskorších predpi-
sov je jednou zo všeobecných povinností
zamestnávateľa v záujme zaistenia bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci zara-
ďovať zamestnancov na výkon práce so
zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na
výsledok posúdenia ich zdravotnej spôso-
bilosti na prácu a nedovoliť, aby vykonávali
práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotné-
mu stavu, najmä výsledku posúdenia ich
zdravotnej spôsobilosti na prácu.
Mohla sa zmeniť zdravotná spôsobilosť
príslušného zamestnanca na prácu počas
obdobia dvoch mesiacov, resp. keď za-
mestnanec nepracoval u príslušného za-
mestnávateľa?
Za takéto krátke obdobie je to málo prav-
depodobné. Je na zamestnávateľovi, či
akceptuje pôvodnú lekársku prehliadku,
t. j. či posúdi, že sa u zamestnanca nič
podstatné nezmenilo.
Zamestnávateľ by mohol vziať aj do úva-
hy, že prípadná periodická lekárska pre-
hliadka je potrebná napr. pre prácu v noci
1x za rok. Periodicita dvoch mesiacov pre
lekárske prehliadky nie je.
Taktiež je možné zvážiť, či sa počas dvoch
mesiacov mohol náhle zmeniť zdravotný
stav aj v súvislosti s možným poškodením
zdravia z práce, t. j. čo zamestnanec v prá-
ci vykonával. Za také krátke obdobie je to
ale, ako bol vyššie uvedené, málo pravde-
podobné.



Pri ustanovení týždenného pracovného času v zmysle § 85 ods. 5 Zákonníka
práce na menej ako 40 hodín sa sadzby minimálnych mzdových nárokov úmer-
ne zvýšia nasledovne:

Stupeň
náročnosti

Koeficient
minimálnej mzdy

Minimálny mzdový nárok
38,75 hod.

týždenný prac. čas
37,50 hod.

týždenný prac. čas mesačný

1 1 3,0854 3,1883 520
2 1,2 3,7025 3,8259 624
3 1,4 4,3196 4,4636 728
4 1,6 4,9367 5,1012 832
5 1,8 5,5538 5,7389 936
6 2 6,1708 6,3765 1 040

Minimálna mzda môže mať vplyv aj na priemerný zárobok zamestnanca. Prie-
merný zárobok nemôže byť nižší ako:
� suma minimálnej mzdy, ak je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v ko-

lektívnej zmluve,
� sadzba minimálneho mzdového nároku pre príslušné pracovné miesto, ak

odmeňovanie zamestnancov nie je dohodnuté v kolektívnej zmluve.

2. Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, v nedeľu a za
nočnú prácu

Podľa § 122a Zákonníka práce patrí zamestnancovi za prácu v sobotu popri do-
siahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej
v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. U zamestnávateľa, u ktorého
sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prá-
ca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového
zvýhodnenia, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a to v:
� kolektívnej zmluve,
� pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová

organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka
zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Podľa prechodného ustanovenia § 252m písm. a) Zákonníka práce od 1. mája
2018 do 30. apríla 2019 je suma mzdového zvýhodnenia za každú hodinu prá-
ce v sobotu najmenej 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu a najmenej
20 % minimálnej mzdy v eurách, ak sa vzhľadom na povahu práce alebo pod-
mienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, a to
pri splnení ustanovených podmienok.

Za prácu v sobotu Ustanovená sadzba Možnosť dohodnutia nižšej sadzby

Obdobie Úprava podľa
Zákonníka práce

Sadzba
najmenej

Úprava podľa
Zákonníka práce

Sadzba
najmenej

Od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019 § 252m písm. a) bod 1 25 % § 252m písm. a) bod 2 20 %
Od 1. 5. 2019 § 122a ods. 1 50 % § 122a ods. 2 45 %

Za prácu v sobotu Mzdové zvýhodnenie (ustanovené) Mzdové zvýhodnenie (dohodnuté)
Obdobie Sadzba Základ Suma Sadzba Základ Suma

Od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2018 25 % 2,7590 0,68975 20 % 2,7590 0,5518
Od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019 25 % 2,9890 0,74725 20 % 2,9890 0,5978
Od 1. 5. 2019 50 % 2,9890 1,4945 45 % 2,9890 1,34505

Podľa § 122b Zákonníka práce patrí zamestnancovi za prácu v nedeľu popri do-
siahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej
v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. U zamestnávateľa, u ktoré-
ho sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa
práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového
zvýhodnenia, najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a to v:
� kolektívnej zmluve,
� pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová

organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka
zamestnával menej ako 20 zamestnancov.
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Ak je priemerný zárobok zamestnanca
nižší ako ustanovená minimálna mzda,
na ktorú by zamestnancovi vznikol nárok
v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla
potreba priemerný zárobok použiť, zvýši
sa priemerný zárobok na sumu zodpove-
dajúcu tejto minimálnej mzde, resp. ak
zistený priemerný zárobok zamestnanca
je nižší ako príslušný minimálny mzdový
nárok, zamestnávateľ je povinný tento
priemerný zárobok upraviť na výšku zod-
povedajúcu sadzbe príslušného minimál-
neho mzdového nároku.

POZNÁMKA

S vedúcim zamestnancom možno v pra-
covnej zmluve dohodnúť mzdu už s pri-
hliadnutím na prípadnú prácu v sobotu.
V takomto prípade vedúcemu zamest-
nancovi mzdové zvýhodnenie za prácu
v sobotu nepatrí.

Získajte výhody: VIP telefonické poradenstvo, VIP emailové poradenstvo,
personalizované služby Moje DC a ušetrite 20 % na každom jednom prístupe

s firemným multi-prístupom na Daňové centrum.

AKTUÁLNE

BRATISLAVA (SITA) – Daňový bonus na
predškolákov sa v budúcom roku zdvojná-
sobí. Parlament schválil novelu zákona
o dani z príjmov z dielne poslancov strany
Most-Híd, podľa ktorej sa daňový bonus na
deti do 6 rokov zvýši na dvojnásobok oproti
súčasnej úrovni od 1. apríla budúceho roka.
Návrh musí ešte podpísať prezident.
Návrh podporila aj opozícia, aj keď pozme-
ňujúce návrhy opozičných poslancov, aby
sa daňový bonus zdvojnásobil na všetky
vyživované deti bez obmedzenia veku,
v pléne dostatok hlasov nezískali. Celkovo
tak za návrh Mosta-Híd zahlasovalo až 143
zo 145 prítomných poslancov.
V praxi sa tak má zvýšiť v budúcom roku da-
ňový bonus na predškolákov o 22,17 eura
mesačne, teda o 266,04 € ročne. Daňový
bonus predstavuje sumu, ktorú si môžu pra-
cujúci a samostatne zárobkovo činné osoby
odpočítať z priamo z daní. Ešte pri predsta-
vovaní návrhu jeho predkladateľka Irén Sár-
közy z Mosta-Híd argumentovala, že rodiny
s predškolákmi si vybrali preto, lebo to naj-
viac potrebujú. Rozšírenie na deti všetkých
vekových kategórii je podľa nej v súčasnosti
limitované možnosťami rozpočtu.
Zvýšenie daňového bonusu pritom zname-
ná výpadok rozpočtových príjmov v desiat-
kach miliónov eur. Podľa odhadov strany
Most-Híd výnosy z daní z príjmov v budú-
com roku klesnú o 39,7 mil. €. Dopad zdvoj-
násobenia daňového bonusu na deti do
6 rokov v roku 2020 predpokladajú na úrov-
ni 74,6 mil. € a v roku 2021 v objeme 80,2
mil. €.



Podľa prechodného ustanovenia § 252m písm. b) Zákonníka práce od 1. mája
2018 do 30. apríla 2019 je suma mzdového zvýhodnenia za každú hodinu prá-
ce v nedeľu najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu a najmenej
40 % minimálnej mzdy v eurách, ak sa vzhľadom na povahu práce alebo pod-
mienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, a to
pri splnení ustanovených podmienok.

Za prácu v nedeľu Ustanovená sadzba Možnosť nižšej sadzby

Obdobie Úprava podľa
Zákonníka práce

Sadzba
najmenej

Úprava podľa
Zákonníka práce

Sadzba
najmenej

Od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019 § 252m písm. b) bod 1 50 % § 252m písm. b) bod 2 40 %
Od 1. 5. 2019 § 122b ods. 1 100 % § 122b ods. 2 90 %

Za prácu v nedeľu Mzdové zvýhodnenie (ustanovené) Mzdové zvýhodnenie (dohodnuté)
Obdobie Sadzba Základ Suma Sadzba Základ Suma

Od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2018 50 % 2,7590 1,3795 40 % 2,7590 1,1036
Od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019 50 % 2,9890 1,4945 40 % 2,9890 1,1956
Od 1. 5. 2019 100 % 2,9890 2,9890 90 % 2,9890 2,6901

Podľa prechodného ustanovenia § 252m písm. c) Zákonníka práce od 1. mája
2018 do 30. apríla 2019 je suma mzdového zvýhodnenia za každú hodinu nočnej
práce najmenej 30 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a ak ide o zamestnan-
ca vykonávajúceho rizikovú prácu, najmenej 35 % minimálnej mzdy v eurách, ak
sa vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, najmenej
25 % minimálnej mzdy v eurách, a to pri splnení ustanovených podmienok.

Za prácu v noci Ustanovená sadzba Možnosť nižšej sadzby

Obdobie Úprava podľa
Zákonníka práce

Sadzba
najmenej

Úprava podľa
Zákonníka práce

Sadzba
najmenej

Od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019 § 252m písm. c) bod 1 30 %
35 %* § 252m písm. c) bod 2 25 %

–

Od 1. 5. 2019 § 123 ods. 1 40 %
50 %* § 123 ods. 2 35 %

–

Za prácu v noci Mzdové zvýhodnenie (ustanovené) Mzdové zvýhodnenie (dohodnuté)
Obdobie Sadzba Základ Suma Sadzba Základ Suma

Od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2018 30 %
35 %* 2,7590

0,8277
0,96565

25 %
– 2,7590 0,6897

5 –

Od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019 30 %
35 %* 2,9890

0,8967
1,04615

25 %
– 2,9890 0,74725

–

Od 1. 5. 2019 40 %
50 %* 2,9890

1,1956
1,4945

35 %
– 2,9890 1,04615

–

3. Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti obdobia letných
dovoleniek a vianočných sviatkov

Zákonník práce v § 118 ods. 4 písm. a) ako mzdu posudzuje aj peňažné plnenie,
ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti
obdobia letných dovoleniek. Podľa § 130 ods. 2 Zákonníka práce sa toto plne-
nie vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka.

Podľa § 5 ods. 7 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov od dane
z príjmov je oslobodená suma peňažného plnenia podľa § 118 ods. 4 písm. a)
Zákonníka práce vyplatená v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka najviac
500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného
plnenia, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie, je najmenej vo výške priemerného
mesačného zárobku a pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnáva-
teľa k 30. 4. príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov.

Podľa prechodného ustanovenia § 52zp zákona o dani z príjmov sa toto ustano-
venie prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia vyplatenú v mesiaci jún
2019. Do základu dane sa zahrnie len časť presahujúca 500 €.

V roku 2019 peňažné plnenie za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek:
� je oslobodené od dane z príjmov do výšky 500 €,
� je oslobodené od zdravotných odvodov do výšky 500 €,
� nie je oslobodené od sociálnych odvodov.
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POZNÁMKA

S vedúcim zamestnancom možno v pra-
covnej zmluve dohodnúť mzdu už s pri-
hliadnutím na prípadnú prácu v nedeľu.
V takomto prípade vedúcemu zamest-
nancovi mzdové zvýhodnenie za prácu
v nedeľu nepatrí.

POZNÁMKA

Podľa § 123 Zákonníka práce patrí za-
mestnancovi za nočnú prácu popri do-
siahnutej mzde za každú hodinu noč-
nej práce mzdové zvýhodnenie najmenej
v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za
hodinu, a ak ide o zamestnanca vykonáva-
júceho rizikovú prácu, najmenej v sume
50 %.
U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľa-
dom na povahu práce alebo podmien-
ky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná
časť práce vykonávala ako nočná práca,
možno dohodnúť, ak nejde o zamestnan-
ca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu
sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej
však 35 % minimálnej mzdy v eurách za
hodinu, a to v:
– kolektívnej zmluve,
– pracovnej zmluve, ak ide o zamestná-

vateľa, u ktorého nepôsobí odboro-
vá organizácia a ktorý k 31. decem-
bru predchádzajúceho kalendárneho
roka zamestnával menej ako 20 za-
mestnancov.

UPOZORNENIE

Podľa prechodného ustanovenia § 293ec
ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociál-
nom poistení súčasťou vymeriavacieho
základu zamestnanca je aj príjem oslobo-
dený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. n)
zákona o dani z príjmov, ktorý plynie za-
mestnancovi počas kalendárneho roka
2019 a 2020. Znamená to, že peňažné
plnenie za prácu pri príležitosti letných
dovoleniek do výšky 500 € je od poistné-
ho na sociálne poistenie oslobodené len
od roku 2021.

NEPREHLIADNITE

* ak ide o zamestnanca vykonávajúce-
ho rizikové práce



Podmienkou oslobodenia je, že plnenie pri príležitosti obdobia letných dovole-
niek musí byť:
� vo vyúčtovaní mzdy za mesiac máj 2019 a vyplatené v mesiaci jún 2019,
� najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca podľa

§ 134 Zákonníka práce,
� pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 30. 4. 2019

nepretržite aspoň 24 mesiacov.

Rok
Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek

Daň z príjmu Zdravotné poistenie Sociálne poistenie
2019 A A N

Zákonník práce v § 118 ods. 4 písm. b) ako mzdu posudzuje aj peňažné plnenie,
ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti
vianočných sviatkov. Podľa § 130 ods. 2 Zákonníka práce toto plnenie vypláca
v mesiaci december príslušného kalendárneho roka.
Podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov od dane z príjmov je oslobodená
suma peňažného plnenia podľa § 118 ods. 4 písm. b) Zákonníka práce vyplatená
v mesiaci december príslušného kalendárneho roka najviac 500 € v úhrne od všet-
kých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa
vzťahuje oslobodenie, je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku
a pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. 10. príslušné-
ho kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov a za príslušné zdaňova-
cie obdobie bolo zamestnancovi vyplatené peňažné plnenie, na ktoré sa vzťahuje
oslobodenie podľa § 5 ods. 7 písm. n) zákona. Do základu dane sa zahrnie len časť
presahujúca 500 €.
V roku 2019 peňažné plnenie za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov:
� je oslobodené od dane z príjmov do výšky 500 €,
� je oslobodené od zdravotných odvodov do výšky 500 €,
� je oslobodené od sociálnych odvodov do výšky 500 €.

Podmienkou oslobodenia je, že plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov musí byť:
� vo vyúčtovaní mzdy za mesiac november 2019 a vyplatené v mesiaci de-

cember 2019,
� najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca podľa

§ 134 Zákonníka práce,
� pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 30. 10. 2019

nepretržite aspoň 48 mesiacov,
� zamestnancovi bolo vyplatené plnenie pri príležitosti obdobia letných do-

voleniek podľa vyššie uvedených podmienok.

Rok
Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti obdobia vianočných sviatkov
Daň z príjmu Zdravotné poistenie Sociálne poistenie

2019 A A A

4. Príspevok na rekreáciu zamestnancov
Od 1. januára 2019 sa podľa § 152a Zákonníka práce zavádza povinnosť za-
mestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytnúť zamest-
nancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej
24 mesiacov, príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov,
najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. U zamestnanca, ktorý má do-
hodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku
na rekreáciu za kalendárny rok zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pra-
covnému času. Príspevok na zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
Na poskytnutie príspevku musia byť ku dňu začatia rekreácie splnené nasledov-
né podmienky:
� zamestnanec je zamestnaný v pracovnom pomere,
� pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov,
� zamestnanec o príspevok požiada a preukáže oprávnené výdavky do 30 ka-

lendárnych dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokla-
dov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca, ak príspevok ne-
bol poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu.
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Keďže s ohľadom na § 10b ods. 4 záko-
na č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom pois-
tení zárobkovou činnosťou a vymeriava-
cím základom pre platenie poistného na
zdravotné poistenie nie je príjem oslobo-
dený od dane, znamená to, že peňažné
plnenie za prácu pri príležitosti letných
dovoleniek vyplatené v júni 2019 je do
výšky 500 € oslobodené od poistného
na zdravotné poistenie. Do vymeriava-
cieho základu sa zahrnie len časť presa-
hujúca 500 €.

NEPREHLIADNITE

Keďže podľa § 138 ods. 1 zákona o so-
ciálnom poistení vymeriavacím základom
pre platenie poistného na sociálne pois-
tenie nie je príjem oslobodený od dane
(a obmedzenie podľa prechodného usta-
novenia § 293ec ods. 2 zákona sa vzťaho-
valo len na rok 2018), znamená to, že
peňažné plnenie za prácu pri príležitosti
vianočných sviatkov vyplatené v decembri
2019 je do výšky 500 € od poistného na
sociálne poistené oslobodené. Do vyme-
riavacieho základu sa zahrnie len časť pre-
sahujúca 500 €.
Keďže s ohľadom na § 10b ods. 4 zákona
o zdravotnom poistení zárobkovou čin-
nosťou a vymeriavacím základom pre pla-
tenie poistného na zdravotné poistenie
nie je príjem oslobodený od dane, zna-
mená to, že peňažné plnenie za prácu pri
príležitosti vianočných sviatkov vyplate-
né v decembri 2019 je do výšky 500 €

oslobodené od poistného na zdravotné
poistenie. Do vymeriavacieho základu sa
zahrnie len časť presahujúca 500 €.

POZNÁMKA

A – je oslobodenie do výšky 500 €

N – nie je oslobodenie do výšky 500 €

POZNÁMKA

Počtom zamestnaných zamestnancov je
priemerný evidenčný počet zamestnan-
cov za predchádzajúci kalendárny rok
(podľa metodiky k výkazu Práca 2-04).
Príspevok na rekreáciu za rovnakých pod-
mienok môže poskytnúť aj zamestnáva-
teľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 za-
mestnancov.

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



Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení
účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom na výplatu mzdy,
ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Oprávnenými výdavkami sú zamestnancom preukázané výdavky na:
� služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenoco-

vania na území Slovenskej republiky,
� pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stra-

vovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej
republiky,

� ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,

� organizované viacdňové aktivity a zotavovacie podujatia počas školských
prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevu-
júce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia
s osemročným vzdelávacím programom (za dieťa zamestnanca sa považuje
aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe roz-
hodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred roz-
hodnutím súdu o osvojení alebo dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej
domácnosti).

Zamestnávateľ môže príspevok na rekreáciu poskytnúť aj prostredníctvom re-
kreačného poukazu. Rekreačný poukaz je podľa § 27a zákona č. 91/2010 Z. z.
o podpore cestovného ruchu nástroj financovania cestovného ruchu v podobe
osobitného platobného prostriedku alebo obdobného technického prostriedku
uchovávajúceho majetkovú hodnotu elektronicky, ktorý je možné použiť výluč-
ne v Slovenskej republike u poskytovateľov služieb, ktorí majú zmluvný vzťah
s limitovaným poskytovateľom podľa § 97a zákona č. 492/2009 Z. z. o platob-
ných službách, vydávajúcim rekreačný poukaz.

Príspevok na rekreáciu poskytnutý podľa § 152a Zákonníka práce:
� je z pohľadu zamestnanca podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov

príjmom oslobodeným od dane,
� keďže je príjmom oslobodeným od dane, nie je vymeriavacím základom pre

platenie poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie,
� je z pohľadu zamestnávateľa podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona

o dani z príjmov daňovým výdavkom.

Okrem príspevku na rekreáciu zamestnancov podľa § 152a Zákonníka práce
môže zamestnávateľ poskytnúť príspevok na rekreácie zo sociálneho fondu po-
dľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde.

5. Odmena evidovaného uchádzača o zamestnanie

Uchádzač o zamestnanie je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si
zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Uchádzač o za-
mestnanie môže byť v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách za-
mestnanosti v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonáva-
nej mimo pracovného pomeru, ak:
� trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v ka-

lendárnom roku,
� mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu

plnoletú fyzickú osobu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za kto-
rý sa preukazuje výška odmeny,

a to u zamestnávateľa:
� u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o za-

mestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom
vzťahu,

� ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto
pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredko-
vaného úradom práce.
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POZNÁMKA

Oprávnenými výdavkami sú aj preukázané
výdavky zamestnanca na manžela, vlastné
dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do
náhradnej starostlivosti na základe roz-
hodnutia súdu alebo dieťa zverené za-
mestnancovi do starostlivosti pred roz-
hodnutím súdu o osvojení alebo dieťa
žijúce so zamestnancom v spoločnej do-
mácnosti, ktorí sa so zamestnancom zú-
častňujú na rekreácii.

UPOZORNENIE

Ak pri poskytnutí príspevku zamestná-
vateľa na rekreáciu zamestnanca pôjde
o príspevok na pobyt v kúpeľoch, nebu-
de možné úhrady súvisiace s touto kú-
peľnou starostlivosťou a s ňou spojený-
mi službami v súlade s § 11 ods. 14
zákona o dani z príjmov uplatniť ako ne-
zdaniteľnú časť základu dane.

UPOZORNENIE

Uchádzač o zamestnanie nesmie byť sú-
časne vo viacerých pracovnoprávnych
vzťahoch na základe dohody o práci vy-
konávanej mimo pracovného pomeru.
Keďže suma životného minima na jednu
plnoletú fyzickú osobu od 1. 7. 2018 do
30. 6. 2019 je 205,07 € mesačne, evi-
dovaný uchádzač o zamestnanie môže
byť v jednom v pracovnoprávnom vzťahu
na základe dohody o práci vykonávanej
mimo pracovného pomeru, ak trvanie toh-
to pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne
v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a ak
mesačná odmena nepresiahne v úhrne
sumu platného životného minima, t. j.
v období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019
sumu vo výške 205,07 € mesačne.

CITÁT

„Život sa postupne stáva stále ťažším,
ale pri zápase s ťažkosťami sa rozvíja

najvnútornejšia sila srdca.“
Vincent Van Gogh

Potrebujete vyriešiť konkrétny
problém? Naši odborní poradcovia

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

na listaren@pp.sk



6. Poistné na povinné sociálne poistenie zamestnanca

Zamestnancom na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia
a poistenia v nezamestnanosti je podľa § 4 ods. 1 zákona o sociálnom poistení
fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný
príjem zo závislej činnosti, okrem zákonom vymedzených prípadov. Podľa § 4
ods. 2 zákona zamestnancom na účely dôchodkového poistenia je fyzická oso-
ba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem, okrem zá-
konom vymedzených prípadov.

Vymeriavací základ zamestnanca je príjem plynúci z jeho zárobkovej činnosti,
ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti, okrem príjmov, ktoré podľa zá-
kona o dani z príjmov nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené
a príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za
zamestnanca. Vymeriavacím základom zamestnanca je aj podiel na zisku vyplá-
caný obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na
základnom imaní. Vymeriavací základ zamestnanca na platenie poistného na
nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestna-
nosti v kalendárnom roku je v úhrne mesačne najviac 7-násobok jednej dvanás-
tiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, kto-
rý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné, t. j. v roku
2019 je maximálny vymeriavací základ zamestnanca 6 678 € (7 x 954).

Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ jeho zamestnan-
cov. Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na nemocenské
poistenie, dôchodkové poistenie, garančné poistenie, poistného na poistenie
v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity za každého zamestnanca je
v kalendárnom roku mesačne najviac 7-násobok jednej dvanástiny všeobecné-
ho vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky pred-
chádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné, t. j. v roku 2019 je maxi-
málny vymeriavací základ zamestnávateľa 6 678 €, okrem vymeriavacieho
základu zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie, ktorý nie je
obmedzený najvyššou výškou.

Maximálne poistné na jednotlivé druhy povinného sociálneho poistenia pri práv-
nom vzťahu s právom na pravidelný mesačný príjem od 1. 1. 2019:

Vymeriavací
základ
najviac

Zamestnanec Zamestnávateľ

sadzba poistné
najviac sadzba poistné

najviac
Nemocenské poistenie 6 678 1,4 % 93,49 1,4 % 93,49
Starobné poistenie 6 678 4 % 267,12 14 % 934,92
Invalidné poistenie 6 678 3 % 200,34 3 % 200,34
Poist. v nezamestnanosti 6 678 1 % 66,78 1 % 66,78
Garančné poistenie 6 678 – 0,25 % 16,69
Úrazové poistenie neohraničený – 0,8 % neohraničené
Rezervný fond 6 678 – 4,75 % 317,20

Maximálne poistné na povinné dôchodkové poistenie pri právnom vzťahu s prá-
vom na nepravidelný príjem od 1. 1. 2019:

Vymeriavací
základ
najviac

Zamestnanec Zamestnávateľ

sadzba poistné
najviac sadzba poistné

najviac
Nemocenské poistenie neplatí neplatí
Starobné poistenie 6 678 4 % 267,12 14 % 934,92
Invalidné poistenie 6 678 3 % 200,34 3 % 200,34
Poist. v nezamestnanosti neplatí neplatí
Garančné poistenie 6 678 – 0,25 % 16,69
Úrazové poistenie neohraničený – 0,8 % neohraničené
Rezervný fond 6 678 – 4,75 % 317,20

Poistné na invalidné poistenie podľa § 128 ods. 4 zákona neplatí:
� zamestnanec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného alebo

predčasného starobného dôchodku alebo ak je poberateľom výsluhového
dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek,

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

PRÍKLAD Z PRAXE

Posúdenie trvania pracovnoprávneho
vzťahu

�Zamestnanec bol v pracovnom pomere
od 1. 4. 2013 do 31. 5. 2018 v služob-
nom úrade najskôr ako zamestnanec pri
výkone práce vo verejnom záujme a ná-
sledne od 1. 6. 2018 po súčasnosť ako
zamestnanec v štátnozamestnaneckom
pomere. Možno takémuto zamestnanco-
vi poskytnúť odmenu podľa § 142 ods. 1
písm. g) zákona o štátnej službe v nad-
väznosti na odvodovú a daňovú úľavu?
Ako posudzovať podmienku trvania ne-
pretržitého zmluvného vzťahu - od začiat-
ku trvania akéhokoľvek zmluvného
vzťahu (výkon práce vo verejnom záujme
a štátnozamestnanecký pomer dohro-
mady), v tomto prípade od 1. 4. 2013 po
súčasnosť – podmienka nepretržitosti
zmluvného vzťahu 24 mesiacov je splne-
ná, alebo posudzovať zmluvné vzťahy
jednotlivo, v tomto prípade je zamestna-
nec od 1. 6. 2018 v štátnozamestnanec-
kom pomere - podmienka nepretržitosti
zmluvného vzťahu 24 mesiacov nie je
splnená. Odmena pri príležitosti obdobia
letných dovoleniek bola zamestnancovi
vyplatená.

Na vyplatenie odmeny za prácu pri prí-
ležitosti obdobia letných dovoleniek a za
prácu pri príležitosti vianočných sviatkov
nie je ustanovená podmienka nepretržité-
ho trvania pracovnoprávneho vzťahu. Zá-
konom stanovené nepretržité trvanie pra-
covnoprávneho vzťahu je podmienkou na
úľavu z odvodových povinností zamest-
nanca a na daňovú úľavu v nadväznosti na
poskytnutie uvedených odmien.
V právnych predpisoch Slovenskej republi-
ky však pojem pracovnoprávny vzťah pria-
mo zadefinovaný nie je. A nie je zadefino-
vaný ani na účely zákonov v nadväznosti na
poskytnutie daňovej úľavy a odvodových
úľav zamestnancov pri poskytnutí odmeny
za prácu pri príležitosti obdobia letných do-
voleniek a za prácu pri príležitosti vianoč-
ných sviatkov. Podľa teórie práva pracov-
noprávny vzťah v užšom zmysle je právny
vzťah, v ktorom sú jeho účastníci nositeľmi
práv a povinností stanovených a zabezpe-
čených normami pracovného práva. V šir-
šom zmysle je to právny vzťah v oblasti
spoločenskej bez ohľadu na to, akými nor-
mami sa riadi jeho vznik, zmeny a zánik.
V právnych predpisoch je na účely jednot-
livých zákonov, týkajúcich sa odvodových
a daňových povinností zamestnancov, za-
definovaný pojem zamestnanec, ktorým
je tak zamestnanec v pracovnom pomere
k zamestnávateľovi, ako aj zamestnanec
v štátnozamestnaneckom pomere.
Vzhľadom na uvedené na účely úľav od od-
vodových a daňových povinností možno



Poistenie v nezamestnanosti sa podľa § 19 ods. 3 zákona nevzťahuje na:
� zamestnanca podľa osobitného predpisu (napr. § 102 ods. 2 zákona

č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich, § 146 ods. 3 zákona
č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry),

� obvineného vo väzbe a na odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody,
� fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný

dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykoná-
vať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,

� fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodko-
vý vek.

Garančné poistenie sa podľa § 18 zákona nevzťahuje na zamestnávateľa:
� ktorý je zastupiteľský úrad cudzieho štátu,
� na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z.

o konkurze a reštrukturalizácii.

Zamestnancom na účely garančného poistenia podľa § 4 ods. 4 zákona nie je
zamestnanec, ktorý je:
� štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majet-

ku zamestnávateľa,
� členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na

majetku zamestnávateľa.

7. Poistné na zdravotné poistenie zamestnanca

Zamestnancom na účely zdravotného poistenia je podľa § 11 ods. 3 zákona
o zdravotnom poistení fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť s náro-
kom na príjem zo závislej činnosti, okrem príjmov z dohody o brigádnickej práci
študentov, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti poberateľov
výsluhového dôchodku, ak dovŕšili dôchodkový vek, invalidného výsluhového
dôchodku, starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

Vymeriavacím základom zamestnanca na platenie preddavkov na zdravotné
poistenie je príjem plynúci zo závislej činnosti, okrem príjmov z:
� dohody o brigádnickej práci študentov,
� dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti:

– poberateľov výsluhového dôchodku, ak dovŕšili dôchodkový vek,

– poberateľov invalidného výsluhového dôchodku,

– poberateľov starobného dôchodku,

– poberateľov invalidného dôchodku.

Mesačné preddavky na poistné pri právnom vzťahu, ktorý zakladá právo na prí-
jem zo závislej činnosti od 1. 1. 2019:

Vymeriavací
základ najmenej/

najviac

Zamestnanec Zamestnávateľ

sadzba
preddavok
najmenej/

najviac
sadzba

preddavok
najmenej/

najviac
Bez zdravotného postihnutia neurčený 4 % neurčený 10 % neurčený
So zdravotným postihnutím neurčený 2 % neurčený 5 % neurčený

Za osobu so zdravotným postihnutím sa podľa § 12 ods. 2 zákona považuje fy-
zická osoba:
� uznaná za invalidnú,
� s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého miera postihnutia funkčnej po-

ruchy je najmenej 50 %.

Zamestnanec, ktorý má aj príjem:
� z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov,
� z ostatných príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov,

je povinný platiť poistné aj z týchto príjmov v sadzbe 14 % z vymeriavacieho zá-
kladu, pričom vymeriavacím základom je výška základu dane z týchto príjmov
v kalendárnom roku. Poistné vyčísli príslušná zdravotná poisťovňa v rámci

29

Odmeňovanie

11/2018

POZNÁMKA

Zdravotne poistený je aj zamestnanec
bez trvalého pobytu v SR (cudzinec), kto-
rý u zamestnávateľa vykonáva zárobkovú
činnosť zamestnanca dohodnutú s me-
sačným príjmom z tejto činnosti najme-
nej vo výške mesačnej minimálnej mzdy.

NEPREHLIADNITE

Vymeriavací základ zamestnávateľa
je vymeriavací základ jeho zamestnanca.
Vymeriavací základ (ročný) je najmenej
úhrn vymeriavacích základov za všetky
kalendárne mesiace rozhodujúceho ob-
dobia, počas ktorých mal príslušný plati-
teľ poistného povinnosť platiť poistné.
Minimálny vymeriavací základ ani ma-
ximálny vymeriavací základ zamest-
nanca pre platenie preddavkov na poistné
nie je ustanovený.

považovať za nepretržité trvanie pracovno-
právneho vzťahu aj štátnozamestnanecký
pomer, ktorý bezprostredne nadväzuje na
pracovný pomer uzatvorený na výkon prá-
ce vo verejnom záujme v tom istom služob-
nom úrade. To znamená, že u zamestnan-
ca uvedeného v otázke je možné pracovný
pomer trvajúci od 1. 4. 2013 do 31. 5.
2018 a nadväzujúci štátnozamestnanecký
pomer od 1. 6. 2018 v tom istom služob-
nom úrade považovať na uvedené účely za
nepretržité trvanie pracovnoprávneho
vzťahu.
Záver:
Na účely úľav od odvodových a daňových
povinností v nadväznosti na poskytnutie od-
meny za prácu pri príležitosti obdobia let-
ných dovoleniek a za prácu pri príležitosti
vianočných sviatkov možno považovať za
nepretržité trvanie pracovnoprávneho vzťa-
hu aj štátnozamestnanecký pomer, ktorý
bezprostredne nadväzuje na pracovný po-
mer uzatvorený na výkon práce vo verejnom
záujme, v tom istom služobnom úrade.

CITÁTY

„Za dvadsať rokov budeš viac sklamaný
z vecí, ktoré si neurobil, než z tých,

ktoré si urobil.“
Mark Twain

„Pokiaľ to nemilujete, nezabehnete tú
míľu navyše, nebudete pracovať

ten víkend navyše. Pokiaľ chcete byť
v niečom úspešný, tak to musíte milovať.“

Steve Jobs



ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie.

Zamestnanec, ktorý má aj príjem z dividend za obdobie od 1. 1. 2011 do
31. 12. 2016, je povinný platiť poistné aj z tohto príjmu. Ak dividendy za obdo-
bie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016 vypláca právnická osoba so sídlom na území
Slovenskej republiky, je povinná za poistenca odviesť preddavok na poistné z di-
vidend. Príjem z dividend je predmetom ročného zúčtovania poistného.

Vymeriavacím základom pre odvod poistného je najviac 60-násobok priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej štatistickým úradom
za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu, t. j.
v roku 2019 je to 57 240 €.

Na účely výpočtu preddavku na poistné si zamestnanec môže uplatniť zníženie
vymeriavacieho základu o odpočítateľnú položku, za predpokladu, že nie je súčas-
ne samostatne zárobkovo činnou osobou ani zamestnancom u iného zamestná-
vateľa, ani zamestnancom s odvodovou úľavou.

Odpočítateľná položka je aj v roku 2019 vo výške 380 € mesačne. Odpočítateľ-
ná položka sa s rastom príjmu dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci
znižuje o dvojnásobok časti tohto príjmu, ktorá prevyšuje 380 €. Ak zamestna-
nec nebude zamestnancom celý kalendárny mesiac, odpočítateľná položka sa
alikvotne zníži v závislosti od počtu kalendárnych dní, kedy zamestnanec nebol
zamestnancom, okrem dní práceneschopnosti, ošetrovania člena rodiny a pobe-
rania materského. Odpočítateľná položka sa zaokrúhľuje na dve desatinné mies-
ta na najbližší eurocent nahor.

Výpočet odpočítateľnej položky (OP) je nasledovný:

OP = 380 – [(príjem pre OP – 380) x 2]/počet dní mesiaca x počet dní
zamestnania

Vymeriavací základ zamestnávateľa na účely platenia poistného je vymeriavací
základ jeho zamestnanca neznížený o odpočítateľnú položku zamestnanca. Za-
mestnávateľ podľa § 16 ods. 2 písm. c) zákona o zdravotnom poistení platí pred-
davok na poistné vo výške určenej príslušnou sadzbou poistného z príjmu
každého zamestnanca dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci, ktorý
nie je znížený o odpočítateľnú položku zamestnanca.

Pri minimálnej mzde 520 € v roku 2019 platí:
� odpočítateľná položka = 380 – [(520 – 380) x 2] = 100 €,
� vymeriavací základ zamestnanca = 520 – 100 = 420 €,
� vymeriavací základ zamestnávateľa = 520 €.

8. Odvodová úľava pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaného
občana

Odvodová úľava v sociálnom a zdravotnom poistení sa vzťahuje na fyzickú oso-
bu v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, ak:
� podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnom poistení,
� podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona o zdravotnom poistení

spĺňa nasledovné podmienky:
� pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru

bola:

– dlhodobo nezamestnaným občanom (občanom vedeným v evidencii
uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich me-
siacov) a dôvodom vyradenia z evidencie bol vznik tohto pracovného
alebo štátnozamestnaneckého pomeru, alebo

– bola občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie naj-
menej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov, má trvalý pobyt v najmenej
rozvinutom okrese a dôvodom vyradenia bol vznik tohto pracovného
alebo štátnozamestnaneckého pomeru,

� suma jej mesačného príjmu nie je vyššia nepretržite ako 67 % priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým
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Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý
vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom
pomere, štátnozamestnaneckom pome-
re, služobnom pomere alebo obdobnom
pracovnom vzťahu, z ktorého má právo
na príjem zo závislej činnosti, sa v súlade
s § 13a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdra-
votnom poistení znižuje o odpočítateľ-
nú položku. Odpočítateľná položka je
4 560 € v kalendárnom roku.

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.

PRÍKLAD Z PRAXE

Dovolenka pri kratšom pracovnom
čase

�Zamestnanec nastúpil do pracovaného
pomeru od 3. 9. 2018 na dobu neurči-
tú. Pracuje 4 hodiny, 5 dní v týždni. Aký
je jeho nárok na dovolenku?

Zamestnanec, ktorý má pracovný pomer
na kratší pracovný čas a pracovný čas má
rozvrhnutý na 5 dní v týždni, má nárok na
toľko týždňov dovolenky ako zamestna-
nec, ktorý pracuje u zamestnávateľa na
ustanovený týždenný pracovný čas. Dňom
dovolenky je jeho zmena zodpovedajúca
dohodnutému počtu pracovných hodín
podľa týždenného pracovného času za-
mestnanca. Zamestnancovi vznikol pra-
covný pomer 3. 9. 2018. Ak počas trvania
pracovného pomeru bude jeho výkon prá-
ce aspoň 60 dní, vznikne mu nárok na do-
volenku za kalendárny rok. Keďže však
jeho pracovný pomer netrval nepretržite
počas celého roka 2018, vznikne mu ná-
rok na pomernú časť dovolenky za kalen-
dárny rok. Pomerná čas dovolenky je vo
výške jednej dvanástiny dovolenky za ka-
lendárny rok za každý celý kalendárny me-
siac nepretržitého trvania toho istého pra-
covného pomeru.

Zamestnancovi v otázke vznikne nárok na
dovolenku v dĺžke 3/12 z celoročného ná-
roku. Ak má zamestnanec do 33 rokov,
jeho nárok na dovolenku je 5 dní (3/12 x
20 dní). Ak má zamestnanec 33 rokov
a viac, jeho nárok na dovolenku je v dĺžke
6 dní (3/12 x 25 dní).

Záver:
Zamestnancovi vznikne nárok na pomernú
časť dovolenky za kalendárny rok za pred-
pokladu, že jeho výkon práce bude aspoň
60 dní do konca roka 2018. Ak má za-
mestnanec do 33 rokov, jeho nárok na do-
volenku je 5 dní (3/12 x 20 dní).

Ak má zamestnanec 33 rokov a viac, jeho
nárok na dovolenku je v dĺžke 6 dní (3/12
x 25 dní).



úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký po-
mer,

� príslušná zdravotná poisťovňa neeviduje voči jej zamestnávateľovi ku dňu
vzniku pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku na
preddavku na poistnom, na nedoplatku z ročného zúčtovania poistného
a na úrokoch z omeškania,

� Sociálna poisťovňa neeviduje voči jej zamestnávateľovi ku dňu vzniku pra-
covného alebo štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku na poistnom,
ktorú možno predpísať a ktorá je splatná k poslednému dňu kalendárneho
mesiaca, ktorý 2 mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom
vznikol pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer,

� zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia takéhoto za-
mestnanca,

� odo dňa vzniku tohto pracovného pomeru neuplynulo viac ako 12 kalen-
dárnych mesiacov.

Pri splnení uvedených podmienok:

� fyzická osoba nie je zamestnancom na účely nemocenského poistenia, dô-
chodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti, poistné platí iba za-
mestnávateľ na garančné poistenie a úrazové poistenie,

� platiteľom poistného na zdravotné poistenie za zamestnanca je štát.

Ak pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer s uplatnením odvodovej
úľavy:

� vznikne v roku 2018 – mesačný príjem môže byť maximálne vo výške
611,04 € (912 x 67%),

� vznikne v roku 2019 – mesačný príjem môže byť maximálne vo výške
639,18 € (954 x 67 %)

a môže trvať maximálne 12 kalendárnych mesiacov.

Poistné za zamestnanca – predtým dlhodobo nezamestnaného občana a za za-
mestnanca predtým vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ktorý má
trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese s príjmom nie vyšším ako 67 % prie-
mernej mesačnej mzdy od 1. 1. 2019:

Vymeriavací
základ najviac

Zamestnanec Zamestnávateľ
sadzba poistné najviac sadzba poistné najviac

Zdravotné poistenie neplatí neplatí
Nemocenské poistenie neplatí neplatí
Starobné poistenie neplatí neplatí
Invalidné poistenie neplatí neplatí
Poistenie v nezamestnanosti neplatí neplatí

Garančné poistenie 611,041

639,182 – 0,25 % 1,52
1,59

Úrazové poistenie 611,041

639,182 – 0,8 % 4,48
5,11

Rezervný fond – neplatí

9. Dohody o brigádnickej práci študentov na účely
sociálneho poistenia

Zamestnancom na účely dôchodkového poistenia je aj fyzická osoba v právnom
vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, čo znamená, že povin-
né dôchodkové poistenie sa vzťahuje aj na študentov vykonávajúcich práce na
základe dohody o brigádnickej práci študentov. V súlade s § 227a zákona o so-
ciálnom poistení študenti majú možnosť zvoliť jednu dohodu v jednom kalen-
dárnom mesiaci, na základe ktorej nebudú mať postavenie zamestnanca na
účely dôchodkového poistenia, ak právny vzťah zakladá právo na pravidelný me-
sačný príjem alebo nepravidelný príjem a mesačný príjem alebo priemerný me-
sačný príjem nepresiahne 200 €.

31

Odmeňovanie

11/2018

POZNÁMKA

1. ak pracovnoprávny vzťah vznikol v roku
2018 a pokračuje aj v roku 2019

2. ak pracovnoprávny vzťah vznikol v roku
2019

POZNÁMKA

Študent je v takomto prípade povinný
písomne informovať zamestnávateľa
o uplatnení a skončení uplatňovania toh-
to práva a predložiť písomné čestné vy-
hlásenie, že si toto právo súčasne neup-
latňuje u iného zamestnávateľa.

AKTUÁLNE

BRATISLAVA (SITA) – Zdaňovanie tova-
rov a služieb pri použití poukazov sa zme-
ní. Predpokladá to novela zákona o dani
z pridanej hodnoty, ktorú vo štvrtok 29.
novembra schválil parlament.
Novela zavádza harmonizované pravidlá pri
zaobchádzaní s poukazmi, ktoré možno vy-
meniť za tovar alebo služby. Zmeny v tejto
oblasti mali byť účinné od 1. januára budú-
ceho roka. Poslanci napokon s cieľom vy-
tvoriť dostatočný časový priestor pre tech-
nické zabezpečenie potrebných úprav
systémov platiteľov dane schválili posun
tohto termínu na 1. októbra 2019.
Celkovo však novela nadobudne účinnosť
od 1. januára budúceho roka a okrem spo-
mínaných zmien taktiež ruší povinnosť skla-
dania zábezpeky na daň z pridanej hodnoty
pri registrácii rizikových platiteľov dane.
Novela taktiež implementuje aj smernicu
Európskej únie týkajúcu sa zjednodušenia
pravidiel pre poskytovateľov digitálnych
služieb.
Zmeny sa udejú aj pri vracaní dane z prida-
nej hodnoty turistom. Novela totiž znižuje
sumu potrebnú na získanie vratky dane
z pridanej hodnoty zo súčasných 175 eur
na 100 eur, pričom turisti budú môcť v bu-
dúcnosti využívať aj aplikáciu Tax refund,
vďaka ktorej bude pre nich žiadanie o vráte-
nie dane z pridanej hodnoty jednoduchšie.
Novela prešla hlasovaním v parlamente aj
so zmenou, ktorú navrhoval poslanec za
SNS Radovan Baláž. Podľa nej sa od dane
oslobodia pohonné látky v colných či
iných skladoch, pokiaľ budú určené pre
medzinárodný obchod. Predkladateľ si od
tejto zmeny sľubuje zvýšený objem skla-
dovanej surovej ropy na Slovensku, čo má
prispieť k zvýšeniu energetickej bezpeč-
nosti Slovenska.



Pri pracovnoprávnom vzťahu založenom dohodou o brigádnickej práci študen-
tov bez zvýhodnenia s pravidelným alebo nepravidelným príjmom sa poistné
v roku 2019 platí nasledovne:

Vymeriavací základ mesačne Zamestnanec sadzba Zamestnávateľ sadzba
Nemocenské poistenie

Mesačný alebo priemerný me-
sačný príjem (najviac 6 678 €)

neplatí neplatí
Starobné poistenie 4 % 14 %
Invalidné poistenie 3 % 3 %
Poist. v nezamestnanosti neplatí neplatí
Garančné poistenie - 0,25 %
Úrazové poistenie - 0,8 %
Rezervný fond - 4,75 %
Spolu 7 % 22,8 %

Pri pracovnoprávnom vzťahu založenom dohodou o brigádnickej práci študen-
tov s pravidelným alebo nepravidelným príjmom pri zvýhodnenej dohode sa po-
istné v roku 2019 platí nasledovne:

Vymeriavací základ mesačne Zamestnanec sadzba Zamestnávateľ sadzba
Nemocenské poistenie

Mesačný alebo priemerný me-
sačný príjem znížený o zvýhod-

nenú sumu
(najviac o 200 €)

neplatí neplatí
Starobné poistenie 4 % 14 %
Invalidné poistenie 3 % 3 %
Poist. v nezamestnanosti neplatí neplatí
Rezervný fond - 4,75 %
Úrazové poistenie Neznížený mesačný alebo prie-

merný mesačný príjem
- 0,8 %

Garančné poistenie - 0,25 %
Spolu 7 % 22,8 %

10. Dohody dôchodcov na účely sociálneho poistenia
a zdravotného poistenia

Fyzické osoby vykonávajúce práce na základe dohody o vykonaní práce alebo
dohody o pracovnej činnosti sa na účely sociálneho poistenia v súlade s § 4 zá-
kona o sociálnom poistení považujú za:

� zamestnancov na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poiste-
nia a poistenia v nezamestnanosti, ak práce vykonávajú v právnom vzťahu,
ktorý im zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, okrem poberateľov
starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného
dôchodku, výsluhového dôchodku, ak dovŕšili dôchodkový vek, invalidné-
ho výsluhového dôchodku,

� zamestnancov iba na účely dôchodkového poistenia, ak práce vykonávajú
v právnom vzťahu, ktorý im zakladá právo na:

– nepravidelný príjem,

– pravidelný príjem, ak sú poberateľom starobného dôchodku, predčas-
ného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dô-
chodku, ak dovŕšili dôchodkový vek, invalidného výsluhového dôchodku,
okrem fyzickej osoby – poberateľa starobného dôchodku, predčasného
starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku,
ak dovŕšila dôchodkový vek, invalidného výsluhového dôchodku v práv-
nom vzťahu na základe ním určenej dohody (podľa § 227a), ak mesačný
príjem alebo priemerný mesačný príjem nepresiahne 200 €.

Podľa § 227a zákona o sociálnom poistení má fyzická osoba, ktorá je poberate-
ľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného
dôchodku, výsluhového dôchodku, ak dovŕšila dôchodkový vek, invalidného vý-
sluhového dôchodku, a ktorá je v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní
práce alebo dohody o pracovnej činnosti, právo (nie povinnosť) určiť dohodu,
na základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodko-
vého poistenia, ak mesačný príjem v právnom vzťahu, ktorý zakladá právo na
pravidelný mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem v právnom vzťahu,
ktorý zakladá právo na nepravidelný príjem z určenej dohody, nepresiahne
200 €.
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POZNÁMKA

V jednom kalendárnom mesiaci môže
určiť najviac jednu dohodu.
Dôchodca je v takomto prípade povin-
ný písomne informovať zamestnávateľa
o uplatnení a skončení uplatňovania tohto
práva a predložiť písomné čestné vyhláse-
nie, že si toto právo súčasne neuplatňuje
u iného zamestnávateľa.

Daňové centrum 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.

PRÍKLAD Z PRAXE

Dovolenka
�Zamestnankyňa čerpala materskú do-

volenku od 24. 6. 2017 do 16. 2. 2018.
Od 17. 2. 2018 do 12. 8. 2020 čerpá
rodičovskú dovolenku. Aký nárok na do-
volenku vzniká zamestnankyni za rok
2018? Ak by zamestnankyňa nastúpila
v období od 10 - 12/2018, zamestná-
vateľ dovolenku dopočíta?

Obdobie materskej dovolenky sa pova-
žuje za výkon práce [§ 144a ods. 1
písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákon-
ník práce). Zamestnankyňa má z dôvodu
čerpania materskej dovolenky výkon prá-
ce v dĺžke 35 dní v roku 2018. Nevzniká
jej nárok na dovolenku za kalendárny rok,
pretože jej výkon práce v roku 2018 nebu-
de aspoň 60 dní. Vzniká jej nárok na dovo-
lenku za odpracované dni v dĺžke jednej
dvanástiny dovolenky za kalendárny rok
za každých 21 odpracovaných dní (§ 105
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník prá-
ce). Za 35 odpracovaných dní jej vzniká
nárok na dovolenku v dĺžke jednej dvanás-
tiny dovolenky za kalendárny rok.
Ak by zamestnankyňa ukončila čerpania
rodičovskej dovolenky skôr, napríklad už
v roku 2018, tak by zamestnávateľ prepo-
čítal nárok na dovolenku v roku 2018 v zá-
vislosti od toho, či spolu s dňami čerpania
materskej dovolenky bude jej výkon práce
aspoň 60 dní. Ak áno, tak jej vznikne nárok
na dovolenku za kalendárny rok, ktorý
môže zamestnávať krátiť o zameškané dni
z dôvodu rodičovskej dovolenky. Krátiť do-
volenku môže za prvých 100 zameškaných
pracovných dní o jednu dvanástinu a za
každých ďalších 21 zameškaných pracov-
ných dní rovnako o jednu dvanástinu.
Záver:
Zamestnankyni za predpokladu čerpania
rodičovskej dovolenky do 31. 12. 2018
vznikne nárok na dovolenku za odpraco-
vané dni v dĺžke 1/12 z celoročného náro-
ku. Ak by rodičovskú dovolenku ukončila
skôr už v roku 2018, zamestnávateľ by
prepočítal nárok na dovolenku, ak by bol
jej výkon práce aspoň 60 dní a prípadne
by krátil tento nárok o zameškané dni
z dôvodu rodičovskej dovolenky.



Pri pracovnoprávnom vzťahu poberateľa dôchodku založenom dohodou o pra-
covnej činnosti alebo dohodou o vykonaní práce bez zvýhodnenia s pravidel-
ným alebo nepravidelným príjmom sa vymeriavací základ pre platenie poistné-
ho určí nasledovne:

Vymeriavací základ mesačne
Starobné poistenie
Invalidné poistenie
Garančné poistenie
Úrazové poistenie

Rezervný fond

Mesačný alebo priemerný
mesačný príjem

(najviac 6 678 €)

Pri pracovnoprávnom vzťahu poberateľa dôchodku založenom dohodou o pra-
covnej činnosti alebo dohodou o vykonaní práce s pravidelným alebo nepravi-
delným príjmom pri zvýhodnenej dohode sa vymeriavací základ pre platenie po-
istného určí nasledovne:

Vymeriavací základ mesačne
Starobné poistenie
Invalidné poistenie

Rezervný fond

Mesačný alebo priemerný mesačný príjem
znížený o zvýhodnenú sumu

(najviac o 200 €)
Úrazové poistenie

Garančné poistenie
Neznížený mesačný

alebo priemerný mesačný príjem

Prehľad sadzieb pre výpočet poistného poberateľa starobného dôchodku
a poberateľa výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek na zákla-
de dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce:

Nezvýhodnená dohoda Zvýhodnená dohoda do 200 €

Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie neplatí neplatí neplatí neplatí
Nemocenské poistenie neplatí neplatí neplatí neplatí
Starobné poistenie 4 % 14 % neplatí neplatí
Invalidné poistenie neplatí neplatí neplatí neplatí
Poistenie v nezamestnanosti neplatí neplatí neplatí neplatí
Garančné poistenie neplatí 0,25 % neplatí 0,25 %
Úrazové poistenie neplatí 0,8 % neplatí 0,8 %
Rezervný fond solidarity neplatí 4,75 % neplatí neplatí
Spolu 4 % 19,8 % 0 % 1,05 %

Prehľad sadzieb pre výpočet poistného predčasného starobného dôchodcu na
základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce:

Nezvýhodnená dohoda
pri pozastavenom vyplácaní

predčasného starobného dôchodku

Zvýhodnená dohoda do 200 €

popri poberaní predčasného
starobného dôchodku

Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie 4 % 10 % neplatí neplatí
Nemocenské poistenie neplatí neplatí neplatí neplatí
Starobné poistenie 4 % 14 % neplatí neplatí
Invalidné poistenie neplatí neplatí neplatí neplatí
Poistenie v nezamestnanosti neplatí neplatí neplatí neplatí
Garančné poistenie neplatí 0,25 % neplatí 0,25 %
Úrazové poistenie neplatí 0,8 % neplatí 0,8 %
Rezervný fond solidarity neplatí 4,75 % neplatí neplatí
Spolu 8 % 29,8 % 0 % 1,05 %

Prehľad sadzieb pre výpočet poistného poberateľa invalidného dôchodku bez
ohľadu na pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a poberateľa vý-
sluhového invalidného dôchodku na základe dohody o pracovnej činnosti ale-
bo dohody o vykonaní práce:

Nezvýhodnená dohoda Zvýhodnená dohoda do 200 €

Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie neplatí neplatí neplatí neplatí
Nemocenské poistenie neplatí neplatí neplatí neplatí
Starobné poistenie 4 % 14 % neplatí neplatí
Invalidné poistenie 3 % 3 % neplatí neplatí
Poistenie v nezamestnanosti neplatí neplatí neplatí neplatí
Garančné poistenie neplatí 0,25 % neplatí 0,25 %
Úrazové poistenie neplatí 0,8 % neplatí 0,8 %
Rezervný fond solidarity neplatí 4,75 % neplatí neplatí
Spolu 7 % 22,8 % 0 % 1,05 %
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POZNÁMKA

V súlade s § 10b ods. 1 písm. a) zákona
o zdravotnom poistení zárobkovou čin-
nosťou nie je právo na príjem zo závislej
činnosti z dohody o vykonaní práce a do-
hody o pracovnej činnosti poberateľov
výsluhového dôchodku, ak dovŕšili dô-
chodkový vek, invalidného výsluhového
dôchodku, starobného dôchodku, pred-
časného starobného dôchodku a invalid-
ného dôchodku.

PRÍKLAD Z PRAXE

Rovnaké mzdové podmienky
�Firma má viacero odštepných závodov

v rôznych mestách. Musia mať pracov-
níci na rovnakých pozíciách rovnaké
mzdové podmienky v iných mestách
(čiže odštepných závodov)?

V zmysle § 119a Zákonníka práce za-
mestnanci majú právo na rovnakú mzdu
za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej
hodnoty. Uvedené pravidlo sa vzťahuje na
každé plnenie za prácu (mzdu, odmenu),
ako aj na plnenia, ktoré sa vyplácajú v sú-
vislosti so zamestnaním (napr. náhrada
príjmu pri DPN, príspevky na doplnkové
dôchodkové sporenie, odstupné, odchod-
né, príspevky zo sociálneho fondu a pod.).
Ustanovenie § 119a Zákonníka práce zá-
roveň určuje definíciu rovnakej práce,
resp. práce rovnakej hodnoty, pričom za
takúto prácu sa považuje práca rovnakej
alebo porovnateľnej zložitosti, zodpoved-
nosti a namáhavosti, ktorá je vykonávaná
v rovnakých alebo porovnateľných pra-
covných podmienkach a pri dosahovaní
rovnakej alebo porovnateľnej výkonnosti
a výsledkov práce v pracovnom pomere
u toho istého zamestnávateľa.
Ak má byť mzda pracovníkov pracujúcich
na rovnakých pozíciách, avšak v iných mes-
tách rozdielna, je potrebné, aby zamestná-
vateľ vedel na základe objektívnych kritérií
zdôvodniť daný rozdiel.
K uvedeným objektívne merateľným krité-
riám možno zaradiť napríklad: plnenie úloh,
využívanie získanej kvalifikácie, dĺžku od-
bornej praxe a z nej vyplývajúce skúsenos-
ti, vzdelanie, absolvované kurzy, školenia,
osvedčenia o odbornej spôsobilosti, kvalitu
práce, pracovnú prispôsobivosť a pod.
Ak z porovnania dvoch prác (na rovnakej
pracovnej pozícii) na základe kvalitatívneho
hodnotenia plnenia objektívne merateľných
kritérií vyplynie rozdielna hodnota daných
prác, môže to byť dôvod na rozdielne mzdo-
vé ohodnotenie dvoch zamestnancov zara-
dených na rovnakej pracovnej pozícii.



11. Nezdaniteľné časti základu dane

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

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

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

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka ročne v zdaňovacom období roku
2019 bude:
� ak základ dane daňovníka bude rovný alebo nižší ako 20 507 € (205,07 x

100), nezdaniteľná časť bude 3 937,35 € (205,07 x 19,2),
� ak základ dane daňovníka bude vyšší ako 20 507,00 €, nezdaniteľná časť

bude rozdiel medzi sumou 9 064,094 € (205,07 x 44,2) a jednou štvrtinou
základu dane daňovníka, ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť
základu dane na daňovníka sa rovná nule.

Pri mesačnom vyúčtovaní príjmu zo závislej činnosti sa uplatní nezdaniteľná
časť základu dane vo výške 1/12 ročnej nezdaniteľnej časti základu dane, t. j.
3 937,35 : 12 = 328,11 €.

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane v závislosti od výšky základu dane
z aktívnych príjmov bude v roku 2019 nasledovné:

Rok 2019
Počas zdaňovacieho obdobia: Nezdaniteľná časť základu dane: mesačne 328,11 €

Po skončení zdaňovacieho obdobia:
– ak základ dane bude rovný alebo nižší ako 20 507 € Ročná nezdaniteľná časť základu dane: 3 937,35 € (v plnej výške)

– ak základ dane bude vyšší ako 20 507 € 9 064,097 – základ dane : 4 (postupne sa znižuje až na nulu)

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) ročne v zdaňovacom
období roku 2019 bude:
� ak základ dane daňovníka bude rovný alebo nižší ako 36 256,38 € (205,07

x 176,8) a manželka (manžel):

– nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť bude 3 937,35 €,

– má vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 937,35 €, nezdaniteľná časť
bude rozdiel medzi 3 937,35 € a príjmom manželky (manžela),

– má vlastný príjem presahujúci sumu 3 937,35 €, nezdaniteľná časť
bude nula,

� ak základ dane daňovníka je vyšší ako 36 256,38 € a manželka (manžel):

– nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť bude rozdiel medzi sumou
13 001,438 € (205,07 x 63,4) a jednou štvrtinou základu dane da-
ňovníka, ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu
dane na manželku (manžela) sa rovná nule,

– má vlastný príjem, nezdaniteľná časť bude rozdiel medzi sumou
13 001,438 € a jednou štvrtinou základu dane daňovníka znížený
o vlastný príjem manželky (manžela).

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) v závislosti
od výšky základu dane z aktívnych príjmov bude v roku 2019 nasledovné:

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

rovný alebo nižší ako
36 256,38 €

0 € 3 937,35 €

menej ako 3 937,35 € 3 937,35 – vlastný príjem manželky
3 937,35 € a viac 0 €

vyšší ako 36 256,38 €
nepoberala 13 001,438 – (základ dane : 4)

poberala 13 001,438 – (základ dane : 4) – vlastný príjem manželky
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POZNÁMKA

Základ dane sa neznižuje o nezdaniteľ-
nú časť základu dane, ak daňovník je na
začiatku zdaňovacieho obdobia poberate-
ľom starobného dôchodku, vyrovnávacie-
ho príplatku alebo predčasného starobné-
ho dôchodku zo sociálneho poistenia,
starobného dôchodkového sporenia ale-
bo dôchodku zo zahraničného povinné-
ho poistenia rovnakého druhu, alebo vý-
sluhového dôchodku alebo obdobného
dôchodku zo zahraničia, alebo ak mu dô-
chodok bol priznaný spätne k začiatku
zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku
predchádzajúcich zdaňovacích období
a ak suma tohto dôchodku je v úhrne
vyššia ako suma, o ktorú sa znižuje zá-
klad dane.
Nezdaniteľná časť základu dane na
manželku (manžela) daňovníka ročne
v zmysle § 11 ods. 3 zákona o dani z príj-
mov je stanovená nasledovne:
– ak daňovník dosiahne základ dane

rovnajúci sa alebo nižší ako 176,8-ná-
sobok platného životného minima
a jeho manželka (manžel) žijúca s da-
ňovníkom v domácnosti v tomto zda-
ňovacom období:
• nemá vlastný príjem, nezdaniteľná

časť základu dane na manželku
(manžela) je suma zodpovedajúca
19,2-násobku platného životného
minima,

• má vlastný príjem nepresahujúci
sumu zodpovedajúcu 19,2-násob-
ku platného životného minima, ne-
zdaniteľná časť základu dane na
manželku (manžela) je rozdiel me-
dzi sumou zodpovedajúcou 19,2-ná-
sobku platného životného mini-
ma a vlastným príjmom manželky
(manžela),

• má vlastný príjem presahujúci
sumu zodpovedajúcu 19,2-násob-
ku platného životného minima, ne-
zdaniteľná časť základu dane na
manželku (manžela) sa rovná nule,

– ak daňovník dosiahne základ dane
vyšší ako 176,8-násobok platného
životného minima a jeho manželka
(manžel) žijúca s daňovníkom v do-
mácnosti v tomto zdaňovacom ob-
dobí:
• nemá vlastný príjem, nezdaniteľná

časť základu dane ročne na man-
želku (manžela) je suma zodpo-
vedajúca rozdielu 63,4-násobku
platného životného minima a jed-
nej štvrtiny základu dane tohto da-
ňovníka, ak táto suma je nižšia ako
nula, nezdaniteľná časť základu
dane na manželku (manžela) sa
rovná nule,

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

Volajte +421 41 70 53 222.



Nezdaniteľná časť základu dane – príspevky na doplnkové dôchodkové spore-
nie, v zmysle § 11 ods. 10 zákona o dani z príjmov je stanovená v úhrne najviac
do výšky 180 € za rok, za predpokladu, že príspevky budú zaplatené na základe
účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účast-
níckej zmluvy, ktorej súčasťou bude zrušenie dávkového plánu.

Nezdaniteľná časť základu dane podľa § 11 ods. 14 zákona o dani z príjmov – preu-
kázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spoje-
nými službami vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečeb-
ných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach – je v úhrne najviac do výšky 50 € za rok.
Za nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka sa považujú aj zaplatené úhrady za
manželku (manžela) daňovníka a dieťa daňovníka, ktoré sa považujú u tohto daňov-
níka za vyživované osoby, v úhrne najviac do výšky 50 € za rok za každého z nich.
Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z týchto daňovní-
kov, pričom ak nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane na dieťa
(deti) daňovníka spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, nezdaniteľná časť
základu dane sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

12. Daňový bonus na vyživované dieťa
Daňový bonus podľa § 33 zákona o dani z príjmov si môže zamestnanec uplatniť
na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, ak mal v zdaňovacom obdo-
bí zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej
mzdy. Preddavok na daň sa mesačne znižuje o daňový bonus, ak zamestnanec
v príslušnom kalendárnom mesiaci dosiahne zdaniteľný príjem aspoň vo výške
polovice minimálnej mzdy. Daňový bonus sa zvyšuje k 1. januáru príslušného zda-
ňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného mi-
nima k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Suma daňového bonusu
počas celého roka 2019 bude mesačne 22,17 € na jedno vyživované dieťa.

Uplatnenie daňového bonusu na jedno vyživované dieťa v zdaňovacom období
roku 2019 bude nasledovné:

Počas zdaňovacieho obdobia: ak zdaniteľný príjem je aspoň 260 € daňový bonus mesačne: 22,17 €

Za zdaňovacie obdobie: ak zdaniteľný príjem je aspoň 2 120 € daňový bonus ročne: 266,04 €

13. Daňový bonus na zaplatené úroky
Po skončení zdaňovacieho obdobia si zamestnanec môže uplatniť podľa § 33a
zákona o dani z príjmov daňový bonus na zaplatené úroky. Zaplatené úroky sa
vypočítajú z výšky poskytnutého úveru na bývanie, najviac zo sumy 50 000 € na
jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie. Daňový bonus na zaplatené
úroky si môže daňovník uplatniť pri zmluve o úvere na bývanie uzatvorenej po
31. 12. 2017, ak:
� ku dňu podania žiadosti o tento úver má najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov,
� za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzatvoril

zmluvu o úvere na bývanie, dosiahol priemerný mesačný príjem vypočítaný
z jeho zdaniteľných príjmov podľa § 5, § 6, § 7, § 8 a § 51e zákona o dani
z príjmov najviac vo výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamest-
nanca v hospodárstve SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu
roku, v ktorom bola uzatvorená zmluva o úvere na bývanie.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich bezprostredne
po sebe nasledujúcich rokov počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie
úveru, pričom daňový bonus je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v zda-
ňovacom období, najviac do výšky 400 € za rok. O sumu daňového bonusu na
zaplatené úroky sa znižuje daň, ktorá sa najskôr zníži o sumu daňového bonusu
na vyživované dieťa.

14. Sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti
Zamestnávateľ vyberie preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy, ktorou je úhrn
zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných a vyplatených zamest-
nancovi za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie, a to znížený o sumy
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• má vlastný príjem, nezdaniteľná
časť základu dane na manželku
(manžela) je suma vypočítaná po-
dľa predchádzajúceho bodu, zní-
žená o vlastný príjem manželky.

NEPREHLIADNITE

Nezdaniteľnou časťou základu dane nie
sú úhrady súvisiace s kúpeľnou starostli-
vosťou a s ňou spojenými službami, pri
ktorých sa uplatnil postup podľa § 152a
Zákonníka práce, t. j. úhrady za pobyt v kú-
peľoch, na ktoré si zamestnanec uplatnil
príspevok na rekreáciu, nie sú nezdaniteľ-
nou časťou základu dane.

PRÍKLAD Z PRAXE

Materské

�SZČO platí od 1. 7. 2018 minimálne od-
vody do Sociálnej poisťovne. Okrem iné-
ho je od 7. 9. 2018 zamestnaná aj na tr-
valý pracovný pomer. Dňa 3. 2. 2019 má
vypočítaný dátum pôrodu. Ak by nastúpi-
la na materskú dovolenku v rozmedzí od
10. 12. do 23. 12. 2018, tak by splnila
podmienku 90 dní platenia nemocenské-
ho poistenia. V pracovnej zmluve má hru-
bú mzdu 1 910 €. Mala by zamestnanky-
ňa nárok na materské aj z daného za-
mestnania na pracovný pomer?

Nárok na materské má poistenkyňa, ktorá
je tehotná alebo ktorá sa stará o narode-
né dieťa, ak v posledných dvoch rokoch
pred pôrodom bola nemocensky poistená
najmenej 270 dní (§ 48 ods. 1 zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení).
Avšak v zmysle § 58 ods. 1 zákona o so-
ciálnom poistení sa nárok na nemocenskú
dávku, teda aj materské (keďže materské
je jedna z dávok nemocenského poiste-
nia) posudzuje samostatne z každého ne-
mocenského poistenia. To znamená, že
ak by si chcela zamestnankyňa uplatniť
nárok na materské aj z pracovného pome-
ru, musela by aj v pracovnom pomere spl-
niť podmienku byť 270 dní nemocensky
poistená.

Záver:

Aj nárok na materské sa posudzuje z kaž-
dého nemocenského poistenia samostat-
ne. V prípade viacerých nemocenských po-
istení musí byť podmienka 270 dní nemo-
cenského poistenia splnená z každého
poistenia, z ktorého si uplatňuje nárok na
materské.



zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, a nezdani-
teľnú časť základu dane na daňovníka. Podľa § 35 ods. 2 zákona o dani z príjmov
preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy je:

� 19 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresahuje 1/12 sumy 176,8-ná-
sobku platného životného minima, t. j. 19 % zo sumy do 3 021,37 € a

� 25 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presahuje 1/12 sumy 176,8-ná-
sobku platného životného minima, t. j. zo sumy do 3 021,37 € 19 % a zo
sumy od 3 021,38 € 25 %.

Pri zdaňovaní nepeňažného plnenia podľa § 5 ods. 3 písm. d) zákona o dani
z príjmov sa na účely výpočtu navýšenia nepeňažného plnenia vypočítava suma
plnenia rozhodujúca pre uplatnenie sadzby dane podľa vzorca:

P = 1/12 zo sumy 176,8-násobku PŽM x (1 – SD1)

Pre rok 2019 je suma plnenia rozhodujúca pre uplatnenie sadzby dane:

P = 36 256,38/12 x (1 – 0,19) = 3 021,37 x 0,81 = 2 447,3097 €

S ohľadom na § 15 písm. a) bod 1 zákona o dani z príjmov daň zo základu dane
z príjmov zo závislej činnosti zníženého o nezdaniteľné časti základu dane podľa
§ 11 zákona o dani z príjmov je:

� 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresahuje 176,8-násobku platného
životného minima, t. j. 19 % zo sumy do 36 256,38 € a

� 25 % z tej časti základu dane, ktorá presahuje 176,8-násobku platného
životného minima, t. j. zo sumy do 36 256,38 € 19 % a zo sumy od
36 256,39 € 25 %.

Uplatnenie sadzby dane v roku 2019 bude nasledovné:

Sadzba Suma pre zdanenie v sadzbe

Preddavok na daň
19 % do 3 021,37

a 25 % od 3 021,38

Daň
19 % do 36 256,38

a 25 % od 36 256,38

15. Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca

Nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti s ohľadom na
§ 2 zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschop-
nosti zamestnanca má:

� zamestnanec podľa § 4 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, t. j. zamestna-
nec účastný na nemocenskom poistení,

� fyzická osoba v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorá
predtým bola dlhodobo nezamestnaná a nie je povinne nemocensky poistená.

Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnan-
ca, ktorého obdobie nemocenského poistenia, za ktoré platí poistné na nemo-
censké poistenie, pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti trvalo:

� najmenej 90 dní – rozhodujúce obdobie je:

– ak zamestnanec bol nemocensky poistený u toho istého zamestnávateľa
nepretržite počas celého predchádzajúceho roka – predchádzajúci rok,

– ak nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v predchádzajúcom
roku alebo v aktuálnom roku – obdobie od vzniku nemocenského pois-
tenia do konca predchádzajúceho kalendárneho mesiaca,

� menej ako 90 dní – je obdobie od vzniku nemocenského poistenia, okrem
vzniku nemocenského poistenia z dôvodu zániku prerušenia nemocenské-
ho poistenia, do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla dočasná pra-
covná neschopnosť.

Náhrada príjmu je vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu za prvé tri
dni dočasnej pracovnej neschopnosti a 55 % denného vymeriavacieho základu
za štvrtý až desiaty deň dočasnej pracovnej neschopnosti.
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Zdaneniu podliehajú príjmy zo závislej
činnosti vymedzené v § 5 ods. 1 až 3 zá-
kona o dani z príjmov. Zdaneniu nepod-
liehajú príjmy, ktoré nie sú predmetom
dane podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 5 a 6 zá-
kona o dani z príjmov, a príjmy, ktoré sú
od dane oslobodené podľa § 9 a § 5
ods. 7 zákona o dani z príjmov.

POZNÁMKA

kde
P – plnenie rozhodujúce na uplatnenie
sadzby dane,
PŽM – životné minimum platné k 1. 1.
zdaňovacieho obdobia,
SD1 – sadzba dane podľa § 15 písm. a)
bodu 1a vyjadrená desatinným číslom.

NEPREHLIADNITE

Denný vymeriavací základ zamestnan-
ca účastného na nemocenskom poistení
je podiel súčtu vymeriavacích základov na
platenie poistného na nemocenské pois-
tenie dosiahnutých v rozhodujúcom obdo-
bí a počtu dní rozhodujúceho obdobia.
Denný vymeriavací základ zamestnanca,
ktorý bol predtým dlhodobo nezamest-
naný a nie je povinne nemocensky pois-
tený, je podiel priemerného mesačného
zárobku vypočítaného podľa § 134 Zá-
konníka práce a čísla 30,4167.
Pravdepodobný denný vymeriavací zá-
klad je vo výške jednej tridsatiny vymeria-
vacieho základu, z ktorého by sa platilo
poistné na nemocenské poistenie za ka-
lendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod
na poskytnutie náhrady príjmu pri dočas-
nej pracovnej neschopnosti.
Denný vymeriavací základ nesmie byť
vyšší ako denný vymeriavací základ urče-
ný z 2-násobku všeobecného vymeriava-
cieho základu platného v kalendárnom
roku, ktorý dva roky predchádza kalen-
dárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na
poskytnutie náhrady príjmu, t. j. v roku
2019 nesmie byť vyšší ako 62,7287 €

(2 x 954 x 12/365).

Úplné znenia daňových predpisov nájdete v časopise ÚZ – úplné znenia.
Pre viac informácií a objednávanie kliknite na www.zakon.sk

alebo volajte +421 41 70 53 222.

Potrebujete vyriešiť konkrétny
problém? Naši odborní poradcovia

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

na listaren@pp.sk



16. Zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia

Pri zrážkach zo mzdy pri výkone rozhodnutia postup výpočtu základnej sumy,
ktorá sa zamestnancovi – povinnému nesmie zraziť z jeho mesačnej mzdy, usta-
novuje Nariadenie vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri vý-
kone rozhodnutia. Výpočet základnej nepostihnuteľnej sumy je odvodený zo
sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Zhrnutie nepostihnuteľných súm pri výkone zrážok od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019:

Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy povinného Sadzba zo sumy životného
minima 205,07 €

Suma

na osobu povinného 100 % 205,07
na každú vyživovanú osobu 25 % 51,26
na manžela/-ku, aj keď má príjem 25 % 49,87
na osobu povinného – ak ide o výživné 70 % zo 60 % 86,12
na každú vyživovanú osobu – ak ide o výživné 70 % z 25 % 35,88
na manžela/-ku, aj keď má príjem – ak ide o výživné 70 % z 25 % 35,88
suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy zrazí bez obmedzenia 150 % 307,60

Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť z dôchodkových dávok,
dávok sociálneho poistenia a z iného príjmu povinného

Sadzba zo sumy životného
minima 205,07 €

Suma

na osobu povinného – ak je poberateľom dôchodku 100 % 205,07
na každú vyživovanú osobu 50 % 102,53
na manžela/-ku, aj keď má príjem 50 % 99,74
na osobu povinného – ak ide o výživné 70 % zo 60 % 86,12
na každú vyživovanú osobu – ak ide o výživné 70 % z 25 % 35,88
na manžela/-ku, aj keď má príjem – ak ide o výživné 70 % z 25 % 35,88

Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť z dávok alebo príspevkov
povinného, ktoré inak nemožno postihnúť exekúciou – ak ide

o pokuty za priestupky

Sadzba zo sumy životného
minima 205,07 €

Suma

na osobu povinného 50 % 102,53
na každú vyživovanú osobu 25 % 51,26
na manžela/-ku, aj keď má príjem 25 % 51,26

17. Cestovné náhrady a stravovanie zamestnancov

Pri pracovných cestách patria zamestnancovi:
� náhrady podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách,
� stravné vo výške podľa opatrenia Ministerstva financií SR č. 401/2012 Z. z.,

ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej
mene pri zahraničných pracovných cestách,

� stravné vo výške podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny SR č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného, ktoré sú:

– 4,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

– 7,10 € pre časové pásmo nad 12 až 18 hodín,

– 10,90 € pre časové pásmo nad 18 hodín,
� pri použití vlastného motorového vozidla základná náhrada vo výške podľa

opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 632/2008
Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozi-
diel pri pracovných cestách, ktorá je:

– 0,050 € pre jednostopové vozidlá,

– 0,183 € pre osobné cestné motorové vozidlá.

Pri stravovaní zamestnancov s ohľadom na § 152 Zákonníka práce platí:
� príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 55 % z ceny jedla, najviac

suma vo výške 55 % zo 4,80 €, t. j. 2,64 €,
� hodnota poskytnutej stravovacej poukážky musí byť najmenej 75 % zo 4,80 €,

t. j. 3,60 €,
� z hodnoty stravovacej poukážky musí byť príspevok zamestnávateľa naj-

menej 55 %, t. j. 1,98 €.

Ing. Eva Gášpárová
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PRÍKLAD Z PRAXE

Konto pracovného času

�Zamestnanec s mesačnou mzdou
770 € mal v mesiaci marec fond 165 h
a v danom mesiaci si tvorí konto pracov-
ného času (KPČ) v hodnote 7,5 h = 35 €.
Príde mesiac jún, ale v danom mesiaci
nemá plný fond odpracovaný, z KPČ sa
preto zoberie tých 7,5 h. Bude tomuto
zamestnancovi natiahnutá mzda taká,
aká do konta pracovného času vstúpila,
teda tých 35 € alebo podľa aktuálnej
mzdy za mesiac jún a fondu v danom
mesiaci? Napríklad mohol mať v mesiaci
jún mzdu 800 € a fond 172,5 h, teda za
tých 7,5 h by bola mzda 34,78 €. Ak zo
strany zamestnávateľa dôjde k preplate-
niu hodín z konta pracovného času, tak
akou mzdou sa budú preplácať? Ide o to,
že zamestnanec v tomto druhom prípa-
de dosiahne fond pracovného času, ale
zamestnávateľ mu chce preplatiť nie-
ktoré hodiny z tohto KPČ aj s nadčaso-
vým príplatkom.

V súlade s § 87a Zákonníka práce pri uplat-
ňovaní konta pracovného času môže za-
mestnávateľ rozvrhnúť pracovný čas tak, že
v prípade väčšej potreby práce zamestna-
nec odpracuje viac hodín, ako je jeho usta-
novený týždenný pracovný čas (kladný účet
konta pracovného času), a v prípade men-
šej potreby práce zamestnanec odpracuje
menej hodín, ako je jeho ustanovený týž-
denný pracovný čas alebo prácu nebude vy-
konávať vôbec (záporný účet konta pracov-
ného času).

Zamestnávateľ je však povinný poskytnúť
zamestnancovi základnú zložku mzdy, kto-
rá zodpovedá ustanovenému týždennému
pracovnému času zamestnanca.

To znamená, že zamestnávateľ poskytne
zamestnancovi mzdu za mesiac jún v ta-
kej výške, v akej by mu základná zložka
mzdy (základný plat) patrila, ak by v me-
siaci jún odpracoval celý svoj fond pracov-
ného času, t. j. v zadanom príklade by išlo
o základný plat vo výške 800 €.

Možnosť preplácať hodiny z konta pracov-
ného času zamestnancovi na jeho žiadosť
súčasná právna úprava neustanovuje.

Spôsob zúčtovania a vyrovnania konta
pracovného času závisí výlučne od do-
hody zamestnávateľa so zástupcami za-
mestnancov. Zúčtovanie konta pracovné-
ho času možno po dohode so zástupcami
zamestnancov realizovať priebežne alebo
až po skončení vyrovnávacieho obdobia,
pričom vyrovnávacie obdobie nesmie byť
dlhšie ako 30 mesiacov.

Pri vyplatení mzdy z dôvodu kladného
konta pracovného času sa zamestnancovi
dopláca mzda v takej výške, v akej mu pat-
rila v čase, kedy došlo k vykonaniu práce.



Priemerný zárobok na pracovnoprávne
účely
Základné pojmy

V tejto časti príspevku si uvedieme základné pojmy, ktoré budeme používať pri
výpočte priemerného zárobku na pracovnoprávne účely. Vychádzať budeme zo
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej
„ZP“).

Mzda

Mzda je podľa § 118 ods. 2 ZP peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty
(naturálna mzda), ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi za prácu. Ako
mzda sa posudzuje, podľa § 118 ods. 3 ZP, aj plnenie poskytované zamestnávate-
ľom zamestnancovi za prácu pri príležitosti jeho pracovného alebo životného vý-
ročia, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu (ďalej SF).

Za mzdu sa, podľa § 118 ods. 2 ZP, nepovažuje náhrada mzdy, odstupné, od-
chodné, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky
zo SF, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poiste-
nia zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový
bonus, náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti zamestnanca, doplatky
k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť, peňažná náhrada po-
dľa § 83a ods. 4, iné plnenia poskytované zamestnancovi v súvislosti so zamest-
naním podľa ZP, osobitných predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmlu-
vy, ktoré nemajú charakter mzdy, a plnenie poskytované zo zisku po zdanení.

Priemerný zárobok

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej priemerný zárobok) je podľa
§ 134 ods. 1 ZP zárobok, ktorý zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej za-
mestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného za-
mestnancom v rozhodujúcom období.

Pravdepodobný zárobok

Pravdepodobný zárobok je, podľa § 134 ods. 2 ZP, zárobok, ktorý sa zistí zo mzdy,
ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku rozhodujúceho obdobia, alebo zo mzdy,
ktorú by zrejme dosiahol. Pravdepodobný zárobok sa používa vtedy, ak zamestna-
nec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 21 dní alebo 168 hodín.

Rozhodujúce obdobie

Rozhodujúcim obdobím je, podľa § 134 ods. 2 ZP, kalendárny štvrťrok, ktorý
predchádza štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Priemerný záro-
bok sa zisťuje vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po roz-
hodujúcom období.

Priemerný zárobok

Ako je už vyššie uvedené, priemerný zárobok zisťuje zamestnávateľ zo mzdy
zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia od-
pracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období. Zúčtovanou mzdou je
hrubá mzda pred zrazením odvodov do zdravotnej poisťovne (ďalej „ZP“) a So-
ciálnej poisťovne (ďalej „SP“).
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Stručne:
V praxi sú časté prípady, kedy je potreb-
né peňažné plnenie, ktoré zamestnanco-
vi patrí, odvodiť od priemerného zárob-
ku. Preto je stanovenie správnej výšky
priemerného zárobku zamestnanca jed-
nou z dôležitých úloh mzdového pracov-
níka. Priemerný zárobok na pracovno-
právne účely sa zisťuje ako priemerný
hodinový zárobok. Je definovaný v § 134
Zákonníka práce.
Priemerný zárobok zisťuje zamestnávateľ
zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na vý-
platu v rozhodujúcom období a z obdobia
odpracovaného v rozhodujúcom období.
Tzn, že ide o mzdu za dni, kedy zamestna-
nec skutočne pracoval. Vypočíta sa tak, že
hrubá mzda zúčtovaná v rozhodujúcom
období sa podelí počtom skutočne odpra-
covaných hodín v rozhodujúcom období.
Priemerný zárobok sa počíta z údajov
z predchádzajúceho štvrťroku a jeho výš-
ka sa použije v aktuálnom štvrťroku.
Zisťuje sa k 1. dňu kalendárneho mesia-
ca nasledujúceho po rozhodujúcom ob-
dobí a používa sa počas celého štvrťroka.

Príklad č.1:

Sviatok 29. 8. 2018 pripadol na stredu.
Zamestnanec v tento deň nepracoval a za-
mestnávateľ mu vyplatil za daný deň ná-
hradu mzdy za sviatok. Ako má zamestná-
vateľ postupovať pri výpočte priemerného
zárobku zamestnanca?

Na účely výpočtu priemerného zárobku
sa:

– náhrada mzdy nezapočítava do celko-
vej sumy zúčtovanej mzdy v rozhodu-
júcom období,

– mesačná mzda zamestnanca sa bude
krátiť úmerne podielu hodín neodpra-
covaných z dôvodu sviatku,

– sviatok sa považuje za neodpracovaný
deň a nezapočíta sa do počtu odpra-
covaných hodín v rozhodujúcom ob-
dobí.

Ak by bol zamestnanec odmeňovaný me-
sačnou mzdou, tzn. sviatok, ktorý pripadol
na obvyklý pracovný deň (29. 8. 2018 bola
streda), zamestnanec nepracoval a bola mu
vyplatená mzda (nie náhrada mzdy), lebo
sviatky má platené ako pomernú časť zá-
kladnej mzdy, pri výpočte priemerného zá-
robku by zamestnávateľ:

– takto vyplatenú mzdu započítal do cel-
kovej sumy zúčtovanej mzdy v rozho-
dujúcom období,

Zvykli ste si na náš portál Daňové centrum? V podobnom štýle sme uviedli na český
trh portál Dane pro lidi (DPL). Portál www.daneprolidi.cz je denne aktualizovaný

a doplňovaný odbornými článkami, príkladmi z praxe...



Čo sa nezapočítava do výpočtu priemerného zárobku

Do mzdy na účely zisťovania priemerného zárobku sa nezapočítava mzda za ne-
aktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku. Do obdobia odpracovaného
zamestnancom sa nezapočítava časť neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na
pracovisku.

Čo sa započítava do výpočtu priemerného zárobku

Od 1. 5. 2018 sa doba práce nadčas, za ktorú bola dosiahnutá mzda za prácu
nadčas zúčtovaná podľa § 121 ods. 4 ZP poslednej vety, započítava do obdobia
odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období, v ktorom bola dosiah-
nutá mzda za prácu nadčas zúčtovaná. Dosiahnutá mzda za prácu nadčas sa ob-
vykle vypláca v čase jej výkonu, tzn. v najbližšom výplatnom termíne. Napríklad
pri práci nadčas vykonanej v auguste 2018 sa mzda za prácu nadčas vyplatí vo
výplatnom termíne pre mzdy za 08/218, tzn. v mesiaci september 2018. Usta-
novenie § 121 ods. 4 ZP umožňuje vyplatenie aj neskôr, v čase čerpania náhrad-
ného voľna. Ak by sa táto mzda za prácu nadčas započítala do priemerného zá-
robku v neskoršom čase, došlo by k jeho skresleniu, lebo hodiny náhradného
voľna sa do priemerného zárobku nezapočítali, ale mzda sa započítala. Preto sa
určilo započítanie dosiahnutej mzdy za prácu nadčas do času zúčtovania, nie do
času vyplatenia. (Príklad č. 1)

Rozhodujúce obdobie

Rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok, ktorý predchádza štvrťroku, v kto-
rom sa zisťuje priemerný zárobok. Priemerný zárobok sa vždy zisťuje k prvému
dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po rozhodujúcom období a používa sa
počas celého štvrťroku. Tzn., že priemerný zárobok sa zisťuje k 1. 1., k 1. 4., k 1. 7.
a k 1. 10. z predchádzajúceho kalendárneho štvrťroku.

Napríklad pre obdobie 4. štvrťroku 2018 (október až december 2018) je rozho-
dujúcim obdobím 3. štvrťrok 2018, tzn. mesiace júl, august a september 2018.
Priemerný zárobok, ktorý sa použije v 4. štvrťroku 2018, vypočíta zamestnáva-
teľ k 1. 10. 2018 z údajov z 3. štvrťroku 2018.

Pravdepodobný zárobok

Ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 21 dní alebo 168
hodín, použije sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok. Ten
sa zistí zo mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku rozhodujúceho obdo-
bia, alebo zo mzdy, ktorú by zrejme dosiahol.

Pravdepodobný zárobok sa zistí:

� zo mzdy a odpracovaného pracovného času, ak zamestnanec pracoval
a dosiahol zárobok,

� zo mzdy, ktorú by zrejme dosiahol, ak zamestnanec nedosiahol ešte žiadnu
mzdu, napríklad ide o nového zamestnanca.

Príklad č. 4:

Zamestnanec uzavrel so zamestnávateľom pracovnú zmluvu od 1. 11.
2018 na dobu neurčitú. V novembri 2018 musí zamestnanec absolvovať
špeciálne vyšetrenie, na ktoré je už dlhšiu dobu objednaný. Podľa § 141
ods. 2 písm. a) ZP ide o prekážku v práci na strane zamestnanca a zamestna-
nec má nárok na náhradu mzdy v sume priemerného zárobku. Ako stanoví
zamestnávateľ priemerný zárobok?

Zamestnanec v rozhodujúcom období, ktorým bol 3. štvrťrok 2018, neod-
pracoval 21 dní a 168 hodín, preto zamestnávateľ použije namiesto prie-
merného zárobku pravdepodobný zárobok.
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– mesačná mzda zamestnanca by sa ne-
krátila, aj keď zamestnanec 29. 8. 2018
z dôvodu sviatku nepracoval,

– sviatok sa považuje za odpracovaný
deň a neodpracované hodiny z dôvodu
sviatku sa započítajú do celkového poč-
tu odpracovaných hodín v rozhodujú-
com období.

Príklad č. 2:

Zamestnávateľ v septembri 2018 nariadil
zamestnancovi 15 hodín pracovnej poho-
tovosti na pracovisku. Za aktívnu časť pra-
covnej pohotovosti, počas ktorej zamest-
nanec pracoval, mu bola zúčtovaná mzda
formou práce nadčas a mzdové zvýhodne-
nie za prácu nadčas. Ovplyvní táto mzda
výpočet priemerného zárobku u zamest-
nanca?
Tieto zložky mzdy sa na účely zisťovania
priemerného zárobku započítavajú do cel-
kovej výšky zúčtovanej mzdy a doba trva-
nia aktívnej pracovnej pohotovosti sa za-
počítava do celkovej odpracovanej doby.
Ak by zamestnanec vykonával neaktívnu
pracovnú pohotovosť (prácu by počas nej
nevykonával), odmena za neaktívnu pra-
covnú pohotovosť by sa do celkovej výšky
zúčtovanej mzdy na účely zisťovania prie-
merného zárobku nezapočítavala. Do cel-
kovej odpracovanej doby by sa nezapočíta-
vala ani doba trvania neaktívnej pracovnej
pohotovosti.

Príklad č. 3:

Zamestnanec uzavrel so zamestnávateľom
pracovnú zmluvu na dobu neurčitú od 1. 10.
2018. Dňa 10. 10. do zamestnania nena-
stúpil, lebo sprevádzal svoju mamu na vy-
šetrenia k lekárovi. Ide o prekážku v práci na
strane zamestnanca podľa § 141 ods. 2
písm. c) ZP, a to sprevádzanie rodinného
príslušníka do zdravotníckeho zariadenia,
kedy má zamestnanec nárok na pracovné
voľno s náhradou mzdy vo výške priemerné-
ho zárobku.
Zamestnanec nesplnil podmienku odpra-
covaných 21 dní a 168 hodín v rozhodujú-
com období, ktorým bol 3. štvrťrok 2018,
tzn. pri výpočte priemerného zárobku sa
bude vychádzať z pravdepodobného zá-
robku.

POZNÁMKA

Od 1. 5. 2018 platí hranica 21 dní a 168
hodín. Do 30. 4. 2018 platilo 22 dní
a 170 hodín.



Príklad č. 5:

Zamestnanec uzavrel so zamestnávateľom pracovnú zmluvu od 1. 8. 2018
na dobu neurčitú. Jeho mesačná mzda dohodnutá v pracovnej zmluve je
700 € a pracovný čas je 7,5 hodiny denne. V auguste 2018 nemal odmeny
a ani žiadne príplatky. Zamestnanec odpracoval celý mesiac, nepracoval
29. 8. 2018 z dôvodu sviatku. Ako sa vypočíta priemerný zárobok, ktorý za-
mestnávateľ použije pri výpočte náhrad v 3. štvrťroku 2018?

Zamestnanec v rozhodujúcom období, ktorým je 2. štvrťrok 2018, neodpra-
coval 21 dní a ani 168 hodín, preto zamestnávateľ použije namiesto prie-
merného zárobku pravdepodobný zárobok. Pravdepodobný zárobok zistí zo
mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku rozhodujúceho obdobia, ale-
bo zo mzdy, ktorú by zrejme dosiahol. Ak zamestnanec uzavrel pracovný
vzťah v období od 1. 8. do 30. 9. 2018, bude sa u neho používať počas
3. štvrťroku 2018 pravdepodobný zárobok zistený k 1. júlu 2018 (dátum
1. júl vyplýva zo zákona). Pri výpočte pravdepodobného zárobku sa bude vy-
chádzať z toho, koľko by zamestnanec zarobil, ak by pracoval od 1. apríla do
30. júna a dostával by mzdu podľa podmienok dohodnutých v pracovnej
zmluve, a aj z toho, koľko hodín by odpracoval.

Výpočet pravdepodobného zárobku:

– pravdepodobná mzda = 700 € x 3 mesiace = 2 100 €,

– predpokladané odpracované hodiny = 65 dní x 7,5 hodiny = 487,50 h,

– pravdepodobný zárobok = 2 100 : 487,50 = 4,3077 €.

Zamestnanec je odmeňovaný mesačnou mzdou, tzn. že sviatok, ktorý pri-
padne na obvyklý pracovný deň, sa považuje za odpracovaný deň, za ktorý
mu patrí mzda. Za sviatok mu nepatrí náhrada mzdy.

Priemerný hodinový a priemerný mesačný zárobok

Priemerný zárobok sa zisťuje ako priemerný hodinový zárobok. Priemerný hodinový
zárobok sa zaokrúhľuje, podľa § 134 ods. 4 ZP, na štyri desatinné miesta.

Ak zamestnávateľ potrebuje použiť priemerný mesačný zárobok, postupuje tak, že
priemerný hodinový zárobok sa vynásobí priemerným počtom pracovných hodín
pripadajúcich v roku na jeden mesiac podľa týždenného pracovného času zamest-
nanca. Priemerný mesačný zárobok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Výpočet priemerného mesačného zárobku

rok = 365,25 dňa

počet týždňov = 365,25 : 7 dní v týždni = 52,18 týždňa v roku

počet týždňov v mesiaci = 52,18 : 12 mesiacov = 4,35 týždňa v mesiaci

Priemerný počet kalendárnych týždňov pripadajúcich na jeden mesiac je 4,35 týž-
dňa. Na výpočet priemerného mesačného zárobku sa používajú tieto údaje:

� 21,75 dňa pri 5-dňovom pracovnom týždni,

� 174 hodín pri týždňovom pracovnom čase 40 hodín (8 hodín denne),

� 163,125 hodiny pri týždňovom pracovnom čase 37,5 hodiny (7,5 hodiny
denne),

� 152,25 hodiny pri týždennom pracovnom čase 35 hodín (7 hodín denne).

Ak je potrebné určiť priemerný čistý mesačný zárobok, vychádza zamestnáva-
teľ z ustanovenia § 134 ods. 9 ZP. Priemerný čistý mesačný zárobok sa zistí
z priemerného mesačného zárobku odpočítaním odvodov do ZP a SP, t. j. súm
poistného na sociálne poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie,
preddavku poistného na zdravotné poistenie a preddavku na daň z príjmov fyzic-
kých osôb vypočítaných podľa podmienok a sadzieb platných pre zamestnanca
v mesiaci, v ktorom sa tento zárobok zisťuje.
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Príklad č. 6:

Zamestnanec uzavrel so zamestnávateľom
pracovnú zmluvu od 1. 8. 2018 na dobu ne-
určitú. Jeho mzda dohodnutá v pracovnej
zmluve je 5 € za odpracovanú hodinu, pra-
covný čas je 7,5 hodiny denne. V auguste
2018 nemal odmeny a ani žiadne príplatky.
Zamestnanec odpracoval celý mesiac, ne-
pracoval 29. 8. 2018 z dôvodu sviatku. Ako
sa vypočíta priemerný zárobok, ktorý za-
mestnávateľ použije pri výpočte náhrad v 3.
štvrťroku 2018?
Pre tohto zamestnanca platí to isté, čo
pre zamestnanca v predchádzajúcom prí-
klade. V rozhodujúcom období, ktorým je
2. štvrťrok 2018, neodpracoval 21 dní a ani
168 hodín, preto zamestnávateľ nepouži-
je priemerný zárobok, ale pravdepodobný
zárobok.
Výpočet pravdepodobného zárobku:
– predpokladané odpracované hodiny =

62 dní x 7,5 hodiny = 465 €,
– predpokladaná pravdepodobná mzda

= 5 € x 465 h = 2 325 €,
– pravdepodobný zárobok = 2 325 :

465 = 5 €.

Príklad č. 7:

Zamestnanec nastúpil do zamestnania 1. 7.
2018. V období od 1. 7. 2018 do 30. 9.
2018 nečerpal dovolenku, nemal vyplatené
odmeny a jeho zúčtovaná mzda bola 700 €

mesačne, čo je celkom za rozhodujúce ob-
dobie 2 100 €. Jeho týždenný pracovný čas
je 35 hodín. Zamestnanec je odmeňovaný
mesačnou mzdou, tzn. že sviatky má pla-
tené ako pomernú časť základnej mzdy (nie
formou náhrady mzdy). V rozhodujúcom
období odpracoval všetky pracovné dni, čo
je celkom 455 hodín. Aký je jeho priemerný
zárobok k 1. 10. 2018?
Zamestnávateľ priemerný zárobok zistí
z hrubej mzdy a počtu odpracovaných ho-
dín v rozhodujúcom období, tzn. v predchá-
dzajúcom kalendárnom štvrťroku. Zamest-
návateľ zistí priemerný zárobok takto:
– zúčtovaná mzda zamestnanca za 2.

štvrťrok 2018 je 2 100 € (700 x 3),
– počet odpracovaných hodín je celkom

455 hodín (154 + 161 + 140),
– priemerný zárobok zamestnanca = 2

100 : 455 = 4,6153 €.

Príklad č. 8:

Zamestnanec mal v rozhodujúcom obdo-
bí od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018 zúčtova-
nú mzdu takto:
– celková základná mzda 2 015 €,
– prémie v celkovej výške 600 €,
– náhradu mzdy za dovolenku 525 €.

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



Priemerný zárobok a minimálna mzda

Podľa § 134 ods. 5 ZP, ak je priemerný zárobok zamestnanca nižší ako minimál-
na mzda, na ktorú by zamestnancovi vznikol nárok v kalendárnom mesiaci, v kto-
rom vznikla potreba priemerný zárobok použiť, zvýši sa priemerný zárobok na
sumu zodpovedajúcu minimálnej mzde. Ak u zamestnávateľa nie je odmeňova-
nie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve a priemerný zárobok zamest-
nanca je nižší ako príslušný minimálny mzdový nárok, zvýši sa priemerný záro-
bok na sumu zodpovedajúcu tomuto minimálnemu mzdovému nároku.

Priemerný zárobok a poskytovanie mzdy za dlhšie obdobie
ako kalendárny štvrťrok

Podľa § 134 ods. 7 ZP, ak sa zamestnancovi v rozhodujúcom období zúčtuje na
výplatu mzda, ktorá sa poskytuje za dlhšie obdobie ako kalendárny štvrťrok, na
účely zisťovania priemerného zárobku sa určí jej pomerná časť pripadajúca na
kalendárny štvrťrok. Zvyšná časť sa zahrnie do mzdy pri zisťovaní priemerného
zárobku v ďalšom období. Počet rozhodujúcich období zamestnávateľ určí po-
dľa počtu štvrťrokov, za ktoré sa mzda poskytuje. Zamestnávateľ pri určení po-
merných častí mzdy prihliada na podiel obdobia odpracovaného zamestnan-
com v rozhodujúcom období alebo v ďalších rozhodujúcich obdobiach z fondu
pracovného času na príslušné obdobie.

Z uvedeného ustanovenia ZP vyplýva, že zamestnávateľ by mal pri poskytovaní
mzdy za obdobie dlhšie, ako je kalendárny štvrťrok, postupovať takto:

� určiť počet rozhodujúcich období, za ktoré sa mzda poskytuje,

� vypočítať hodnotu pomernej časti mzdy pripadajúcej na jeden kalendárny
štvrťrok,

� určiť, aká časť pomernej časti sa skutočne pripočíta k mzde zúčtovanej za
kalendárny mesiac, v ktorom bola vyplatená,

� zabezpečiť, aby sa zvyšná časť mzdy preniesla do nasledujúcich období
a po úprave podľa podielu odpracovaného času z fondu pracovného času
pre toto obdobie bola pripočítaná k zúčtovanej mzde v ďalšom období.

Odpracovaná doba v rozhodujúcom období na účely výpočtu priemerného
zárobku je počet skutočne odpracovaných hodín počas rozhodujúceho ob-
dobia vrátane hodín nadčas, hodín aktívnej pohotovosti na pracovisku, ho-
dín odpracovaného sviatku a u zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní mesač-
nou mzdou, aj neodpracovaného sviatku, ak sviatok pripadol na obvyklý
pracovný deň. Do odpracovaných hodín sa nezapočítavajú neodpracované ho-
diny z dôvodu čerpania dovolenky, PN a časť neaktívnej časti pracovnej pohoto-
vosti na pracovisku.

Príklad č. 9:

Zamestnanec má so zamestnávateľom uzavretú pracovnú zmluvu na dobu
neurčitú. Základná mesačná mzda zamestnanca je 860 € a týždenný pra-
covný čas je 40 hodín. Zamestnanec je odmeňovaný mesačnou mzdou, tzn.
že sviatky má platené ako pomernú časť základnej mzdy (nie formou náhra-
dy mzdy). V júni 2018 bola zamestnancovi vyplatená polročná odmena vo
výške 600 €.

Ako ovplyvní odmena priemerný zárobok zamestnanca?

Údaje potrebné k výpočtu za 2. štvrťrok 2018:

– dovolenka 5 dní,

– mzda bez náhrady mzdy za dovolenku 2 630 €,

– skutočne odpracoval 480 hodín.

Údaje za 3. štvrťrok 2018:

– 12 dní bol PN,
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Zamestnanec je odmeňovaný mesačnou
mzdou, tzn. že sviatky má platené ako po-
mernú časť základnej mzdy (nie formou
náhrady mzdy). Jeho týždenný pracovný
čas je 40 hodín. V rozhodujúcom období
skutočne odpracoval 490 hodín.
Zamestnávateľ priemerný zárobok zistí
z hrubej mzdy bez náhrad a počtu odpra-
covaných hodín v rozhodujúcom obdo-
bí, tzn. v predchádzajúcom kalendárnom
štvrťroku. Zamestnávateľ zistí priemerný
zárobok k 1. 10. 2018 takto:
– zúčtovaná mzda zamestnanca za

3. štvrťrok 2018 je 3 140 € (2 015 +
600+525),

– hrubá mzda bez náhrad = 2 615 €,
– počet skutočne odpracovaných hodín

je 490 hodín,
– priemerný zárobok zamestnanca je

2 615 : 490 = 5,3367.

POZNÁMKA

Zúčtovaná mzda na účely zistenia prie-
merného zárobku je súčet:
– vyplatenej mzdy v rozhodujúcom ob-

dobí (základná mzda, mzdové zvýhod-
nenie, mesačné odmeny, štvrťročné
odmeny) +

– pomerná časť zložiek mzdy, ktoré boli
vyplatené počas rozhodujúceho ob-
dobia, ale boli vyplatené na obdobie
dlhšie, ako je jedno rozhodujúce ob-
dobie +

– pomerné časti mzdy, ktoré boli vypla-
tené v predchádzajúcich rozhodujú-
cich obdobiach a prenášajú sa z pred-
chádzajúcich štvrťrokov.

PRÍKLAD Z PRAXE

Preplatenie dovolenky
�Zamestnanec je uznaný za dočasne

práceneschopného od 20. 4. 2017
a ukončenie práceneschopnosti je 24.
6. 2018, a zároveň týmto dňom končí
pracovný pomer. Zamestnancovi zosta-
la nevyčerpaná dovolenka v dĺžke 5 dní
z roku 2017. Má nárok na preplatenie
dovolenky z roku 2017?

Áno, zamestnávateľ musí preplatiť zamest-
nancovi nevyčerpanú dovolenku z roku
2017. Pri skončení pracovného pomeru je
zamestnávateľ povinný vyrovnať všetky ná-
roky vyplývajúce z pracovného pomeru. Vý-
nimkou nie je ani preplatenie dovolenky pri
skončení pracovného pomeru.
Záver:
Zamestnávateľ je povinný pri skončení
pracovného pomeru preplatiť zamestnan-
covi nevyčerpanú dovolenku v dĺžke 5 dní
z roku 2017.



– mzda bez náhrady mzdy za PN 2 288 €,

– skutočne odpracoval 424 hodín.

Pri výpočte priemerného zárobku by mal zamestnávateľ postupovať podľa
§ 134 ods. 7 ZP.

Rozhodujúce
obdobie

Fond prac.
času

Odprac.
čas

Podiel odprac.
doby

Zúčtovaná
mzda

Polročná
odmena

Pomerná časť
odmeny

2. štvrťrok 520 480 92,31 % 2 630 € 600 € 276,93 €

3. štvrťrok 520 424 81,54 % 2 288 € 244,62 €

Priemerný zárobok k 1. 7. 2018:

– zúčtovaná mzda v rozhodujúcom období = 2 630 €,

– pomerná časť polročnej odmeny po úprave podľa podielu odpracované-
ho času = 300 x 92,31 : 100 = 276,93 €,

– odpracované hodiny v rozhodujúcom období = 480 h,

– priemerný hodinový zárobok = (2 630 + 276,93) : 480 = 6,0561 €.

Priemerný zárobok k 1. 10. 2018:

– zúčtovaná mzda v rozhodujúcom období = 2 288 €,

– pomerná časť polročnej odmeny po úprave podľa podielu odpracované-
ho času = 300 x 81,54 : 100 = 244,62 €,

– odpracované hodiny v rozhodujúcom období = 424 h,

– priemerný hodinový zárobok = (2 288 + 244,62) : 424 = 5,9732 €.

Podľa § 134 ods. 7 ZP sa mzda poskytnutá zamestnancovi pri príležitosti jeho
pracovného výročia alebo životného výročia podľa § 118 ods. 3 ZP považuje za
mzdu poskytnutú za obdobie štyroch kalendárnych štvrťrokov.

Príklad č. 10:

Zamestnancovi, ktorý je u zamestnávateľa zamestnaný viac ako 20 rokov,
bola v októbri 2018 poskytnutá odmena pri príležitosti jeho životného jubi-
lea. Odmena mu bola poskytnutá v súlade s § 118 ods. 3 ZP vo výške 660 €.
Ovplyvní poskytnutá odmena priemerný zárobok zamestnanca?

Zamestnávateľ pri stanovení priemerného zárobku musí vychádzať z usta-
novení § 118 ods. 3 ZP a § 134 ods. 7 ZP. Podľa § 118 ods. 3 ZP sa ako
mzda posudzuje aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi
za prácu pri príležitosti jeho životného výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po
zdanení alebo zo SF. Podľa § 134 ods. 7 mzda, ktorá bola poskytnutá za-
mestnancovi pri príležitosti jeho životného výročia, sa považuje za mzdu po-
skytnutú za obdobie štyroch kalendárnych štvrťrokov.

Zamestnávateľ nemôže postupovať tak, že celú odmenu vo výške 660 € za-
počíta do úhrnu zúčtovanej mzdy za 4. štvrťrok 2018. Výška odmeny vypla-
tenej podľa § 118 ods. 3 ZP ovplyvní priemerný zárobok v 4. štvrťroku 2018
až 3. štvrťroku 2019. Zamestnávateľ by mal postupovať takto:

– odmenu rozdelí na štyri pomerné časti,

– jedna štvrtina bude suma 165 € (660 : 4),

– prvú štvrtinu započíta do úhrnu zúčtovanej mzdy za 4. štvrťrok 2018,

– druhú štvrtinu započíta do úhrnu zúčtovanej mzdy za 1. štvrťrok 2019,

– tretiu štvrtinu započíta do úhrnu zúčtovanej mzdy za 2. štvrťrok 2019,

– štvrtú štvrtinu započíta do úhrnu zúčtovanej mzdy za 3. štvrťrok 2019.

Priemerný zárobok vo viacerých pracovných vzťahoch

Ak zamestnanec vykonáva prácu v niekoľkých pracovných vzťahoch u toho isté-
ho zamestnávateľa, posudzuje sa mzda, podľa § 134 ods. 8 ZP, v každom pra-
covnom vzťahu osobitne.

Ing. Jarmila Strählová
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Príklad č. 11:

Zamestnanec má s jedným zamestnávate-
ľom uzavreté dve súbežné pracovné zmlu-
vy. V jednej pracovnej zmluve má uvedený
týždenný pracovný čas 40 hodín a v dru-
hej má uvedený týždenný pracovný čas
10 hodín. Zamestnanec je odmeňovaný
mesačnou mzdou.
V 3. štvrťroku 2018:
– mal v prvom pracovnom vzťahu celkovú

mzdu 2 220 €, odpracoval 512 hodín,
– mal v druhom pracovnom pomere

mzdu 450 € a odpracoval 128 hodín.
Priemerný zárobok zamestnanca bude za-
mestnávateľ zisťovať v súlade s ustanove-
ním § 134 ods. 8 ZP, tzn. v každom pra-
covnom vzťahu samostatne.
Priemerný zárobok k 1. 10. 2018, prvý
pracovný vzťah = 2 220 : 512 = 4,3359 €.
Priemerný zárobok k 1. 10. 2018, druhý
pracovný vzťah = 450 : 128 = 3,5156 €.
Ak by zamestnanec čerpal v novembri 2018
celkom 5 dní dovolenky v oboch pracov-
ných vzťahoch, patrila by mu náhrada za
dovolenku:
– v prvom pracovnom vzťahu = 40 ho-

dín x 4,3359= 173,44 €,
– v druhom pracovnom vzťahu = 10 ho-

dín x 3,5156 = 35,16 €.

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.

PRÍKLAD Z PRAXE

Príplatky za prácu v sobotu a nedeľu
�Patria zamestnancom pracujúcim na

základe dohôd o prácach vykonáva-
ných mimo pracovného pomeru od
1. 5. 2018 príplatky za sviatok, za prá-
cu v sobotu a nedeľu?

Zamestnancovi pracujúcemu na základe
niektorej z dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru do 30. 4. 2018
nepatrilo mzdové zvýhodnenie za prácu vo
sviatok, ani za prácu v sobotu alebo v nede-
ľu. Až zákonom č. 63/2018 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zá-
konník práce sa od 1. 5. 2018 okrem iné-
ho do Zákonníka práce doplnili § 122a
a § 122b týkajúce sa mzdového zvýhodne-
nia za prácu v sobotu a nedeľu, kde tieto
mzdové zvýhodnenia platia aj pre zamest-
nancov pracujúcich na základe dohôd. Tak-
tiež mzdové zvýhodnenie za prácu vo svia-
tok, mzdové zvýhodnenie za prácu v noci
a mzdová kompenzácia za sťažený výkon
práce patria od 1. 5. 2018 aj zamestnan-
com, ktorí pracujú na základe dohody o vy-
konaní práce, dohody o pracovnej činnosti
a dohody o brigádnickej práci študentov.
Záver:
Od 1. 5. 2018 patrí mzdové zvýhodnenie
za prácu v sobotu, za prácu v nedeľu, za
prácu vo sviatok a za sťažený výkon práce
aj dohodárom.



Minimálna mzda pre rok 2019
Na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR v auguste 2018 nedošlo k dohode
o úprave sumy minimálnej mzdy na rok 2019, preto Ministerstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR v súlade s § 7 ods. 5 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej
mzde predložilo na rokovanie vlády SR návrh na úpravu sumy minimálnej mzdy
určenej postupom podľa § 8 ods. 3 zákona, v zmysle ktorého o sume minimálnej
mzdy rozhodne vláda najneskôr do 20. októbra s prihliadnutím na stanoviská so-
ciálnych partnerov, vývoj kritérií na úpravu sumy minimálnej mzdy podľa § 6 záko-
na (vývoj spotrebiteľských cien, zamestnanosti, priemernej mesačnej mzdy v hos-
podárstve, životného minima), vývoj podielu čistej minimálnej mzdy z čistej
priemernej mzdy najmenej za predchádzajúce dva kalendárne roky a s prihliadnu-
tím na vývoj produktivity práce. Vláda SR predložený návrh schválila a nariadením
vlády č. 300/2018 Z. z. ustanovila s účinnosťou od 1. januára 2019 sumu mini-
málnej mzdy na:
� 520 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
� 2,989 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Výpočet čistej minimálnej mzdy Pri uplatnení odpočítateľnej
položky na ZP*

Pri neuplatnení odpočítateľnej
položky na ZP*

hrubá minimálna mzda 520 520
preddavky na zdravotné poistenie 4 % 16,80 4 % 20,80
poistné na nemocenské poistenie 1,4 % 7,28 1,4 % 7,28
poistné na starobné poistenie 4 % 20,80 4 % 20,80
poistné na invalidné poistenie 3 % 15,60 3 % 15,60
poistné na poistenie v nezamestnanosti 1 % 5,20 1 % 5,20
zdaniteľná mzda 454,32 450,32
nezdaniteľná časť základu dane 328,11 328,11
základ dane 126,21 122,21
preddavok na daň 23,97 23,21
čistá mzda 430,35 427,11

Výpočet celkovej ceny práce
Hrubá minimálna mzda 520
preddavky zamestnávateľa na zdravotné poistenie 10 % 52,00
poistné zamestnávateľa na nemocenské poistenie 1,4 % 7,28
poistné zamestnávateľa na starobné poistenie 14 % 72,80
poistné zamestnávateľa na invalidné poistenie 3 % 15,60
poistné zamestnávateľa na poistenie v nezamestnanosti 1 % 5,20
poistné na úrazové poistenie 0,8 % 4,16
poistné na garančné poistenie 0,25 % 1,30
poistné do rezervného fondu solidarity 4,75 % 24,70
celková cena práce 703,04

1. Uplatňovanie minimálnej mzdy

Minimálna mzda sa vzťahuje na odmeňovanie zamestnancov v pracovnopráv-
nom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, t. j. aj na odmeňovanie za-
mestnancov v služobnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere a na za-
mestnancov vykonávajúcich práce na základe dohôd mimo pracovného pomeru
(dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej
práci študentov).

Mesačná suma minimálnej mzdy sa uplatňuje u zamestnancov odmeňovaných
mesačnou formou mzdy. Základná suma mesačnej minimálnej mzdy ustanovená
nariadením vlády sa uplatní, ak zamestnanec pri ustanovenom týždennom pra-
covnom čase odpracoval plný mesačný fond pracovného času. Ustanovená suma
minimálnej mzdy sa zníži, ak zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou:
� má v pracovnej zmluve dohodnutý kratší pracovný čas, ako je ustanovený

týždenný pracovný čas,
� neodpracoval všetky pracovné hodiny vyplývajúce z mesačného fondu pra-

covného času alebo z rozvrhu pracovných zmien.
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Stručne:
Inštitút minimálnej mzdy upravuje zákon
o minimálnej mzde.
Sumu minimálnej mzdy na príslušný rok
ustanovuje vláda SR nariadením.
Pre rok 2019 ustanovila minimálnu mzdu
v sume 520 € za mesiac pre zamestnan-
ca odmeňovaného mesačnou mzdou
a v sume 2,989 € za každú hodinu odpra-
covanú zamestnancom. Ustanovená mi-
nimálna mzda je základom pre výpočet
minimálnych mzdových nárokov pre jed-
notlivé stupne náročnosti práce a výpo-
čet mzdových zvýhodnení a niektorých
iných plnení zamestnávateľa.

POZNÁMKA

* odpočítateľná položka na zdravotné
poistenie zamestnanca je vo výške
380 €

POZNÁMKA

V takýchto prípadoch patrí zamestnan-
covi v súlade s § 2 ods. 3 zákona o mini-
málnej mzde minimálna mzda v sume
zodpovedajúcej odpracovanému času,
a to zaokrúhlená na najbližších desať eu-
rocentov.

Príklad č. 1:

U zamestnávateľa je ustanovený týždenný
pracovný čas 40 hodín. Zamestnanec od-
meňovaný minimálnou mzdou má v pra-
covnej zmluve dohodnutý týždenný pra-
covný čas 30 hodín. U tohto zamestnanca
sa uplatní minimálna mzda: 520 € / 40
hod. x 30 hod. = 390,00 €. Táto minimálna
mzda patrí zamestnancovi, ak v mesiaci
odpracuje všetky pracovné dni. Ak v mesia-
ci neodpracuje všetky pracovné dni, vypo-
čítaná minimálna mzda sa zníži v závislos-
ti od odpracovaných dní, napr. v mesiaci,
ktorý má 22 pracovných dní, pri odpraco-
vaní 18 dní prináleží zamestnancovi: 390 €

/ 22 pracovných dní x 18 odpracovaných
dní = 319,10 € (po zaokrúhlení).

CITÁT

„Človek, mysli trochu na iných.
Nemysli si, že si dôležitý len ty.

Na každom záleží práve tak, ako na tebe.“

Tomáš Garrigue Masaryk



Hodinová minimálna mzda sa uplatňuje u zamestnancov odmeňovaných inou
formou mzdy ako mesačnou, napr. hodinovou, úkolovou, podielovou formou. Pri
uplatňovaní hodinovej minimálnej mzdy sa na sumu mesačnej minimálnej mzdy
neprihliada ani v prípadoch, ak celková mesačná mzda pri uplatnení hodinovej
minimálnej mzdy je nižšia ako suma ustanovenej mesačnej minimálnej mzdy.
Takéto prípady môžu nastať:
� u zamestnancov v pracovnom pomere v mesiacoch, ktoré majú 20 alebo

21 pracovných dní, a to z dôvodu, že hodinová suma minimálnej mzdy je
stanovená na základe priemerného počtu pracovných hodín v mesiaci
(174 hodín),

� u zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru, ktorým prináleží mzda (odmena) za skutočný
počet odpracovaných hodín.

Suma hodinovej minimálnej mzdy ustanovená nariadením vlády je platná pre
40-hodinový týždenný pracovný čas. Ak je u zamestnávateľa stanovený v súlade
s § 85 Zákonníka práce kratší týždenný pracovný čas, základná suma hodinovej
minimálnej mzdy sa v súlade s § 2 ods. 4 zákona o minimálnej mzde musí úmerne
zvýšiť a zaokrúhliť na štyri desatinné miesta. Neplatí to však pre zamestnancov vy-
konávajúcich práce na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru, pre-
tože na nich sa nevzťahuje ustanovenie § 85 ods. 5 a 8 Zákonníka práce.

Ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu, aj keď zamestnanec odpracoval plný
pracovný čas v mesiaci ustanovený zamestnávateľom, nedosiahne v kalendár-
nom mesiaci sumu minimálnej mzdy, zamestnávateľ je povinný v súlade s § 3
zákona o minimálnej mzde poskytnúť zamestnancovi doplatok k minimálnej
mzde. Doplatok predstavuje rozdiel medzi ustanovenou sumou minimálnej
mzdy a dosiahnutou mzdou zamestnanca. Pri výpočte tohto doplatku sa do do-
siahnutej mzdy zamestnanca za príslušný mesiac nezahŕňa mzda za prácu nad-
čas podľa § 121 Zákonníka práce (ZP), mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
podľa § 122 ZP, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu podľa § 122a ZP,
mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu podľa § 122b ZP, mzdové zvýhodnenie
za nočnú prácu podľa § 123 ZP, mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti
na pracovisku podľa § 96 ods. 3 ZP a mzdová kompenzácia za sťažený výkon
práce podľa § 124 ZP.

2. Minimálne mzdové nároky zamestnancov

Mzdové podmienky, t. j. vymedzenie jednotlivých foriem odmeňovania, ich výš-
ku, sumu základnej zložky mzdy podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého
výkonu a ďalšie zložky plnení poskytovaných za prácu a podmienky ich poskyt-
nutia je zamestnávateľ povinný dohodnúť:
� s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve, pričom dojedna-

né mzdové podmienky sa vzťahujú na každého zamestnanca, bez ohľadu
na to, či je alebo nie je členom odborovej organizácie,

� so zamestnancom v pracovnej zmluve, pretože dohoda o mzdových pod-
mienkach je jednou z podstatných náležitostí pracovnej zmluvy, v prípade,
že mzdové podmienky sú súčasťou kolektívnej zmluvy, v pracovnej zmluve
môže byť odkaz na túto kolektívnu zmluvu, v pracovnej zmluve môžu byť
dojednané aj vyššie nároky, ako sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, v prípa-
de, že u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, mzdové pod-
mienky musia byť dojednané v pracovnej zmluve.

Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v ko-
lektívnej zmluve, je povinný v zmysle § 120 Zákonníka práce poskytovať za-
mestnancovi mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného
pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Pracovné miesto
je súhrn pracovných činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa druhu práce
dohodnutého v pracovnej zmluve.

Zamestnávateľ je povinný každému pracovnému miestu priradiť stupeň nároč-
nosti podľa stupňov náročnosti pracovných miest uvedených v prílohe č. 1 Zá-
konníka práce.
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Príklad č. 2:

U zamestnávateľa je ustanovený týždenný
pracovný čas 40 hodín. Zamestnanec je od-
meňovaný hodinovou minimálnou mzdou.
V mesiaci s počtom pracovných dní 20 mu
prináleží mzda 478,24 € (2,989 x 8 x 20),
ktorá je nižšia ako ustanovená mesačná mi-
nimálna mzda.

Príklad č. 3:

Zamestnanec má v dohode o pracovnej
činnosti stanovenú odmenu vo výške hodi-
novej minimálnej mzdy. Mzdu mu zamest-
návateľ zúčtováva mesačne. Odmena mu
prináleží v závislosti od skutočne odpraco-
vaných hodín v príslušnom mesiaci.

Príklad č. 4:

Ak je u zamestnávateľa ustanovený týžden-
ný pracovný čas 38,75 hodiny, hodinová
minimálna mzda je: 2,989 x 40 hod. /
38,75 hod. = 3,0854 €. Ak je u zamestná-
vateľa ustanovený týždenný pracovný čas
37,50 hod., hodinová minimálna mzda je:
2,989 x 40 hod. / 37,50 hod. = 3,1883 €.
Na zamestnancov vykonávajúcich práce na
dohodu sa v obidvoch prípadoch vzťahuje
minimálna hodinová mzda 2,989 €.

POZNÁMKA

Do počtu odpracovaných hodín zamest-
nancom za príslušný mesiac sa nezahŕ-
ňajú hodiny práce nadčas a hodiny ne-
aktívnej časti pracovnej pohotovosti na
pracovisku.

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.

Z LEGISLATÍVY

Finančný spravodajca 2018 uverejnil
25. Opatrenie Ministerstva financií Sloven-
skej republiky z 8. novembra 2018 č. MF/
010685/2018-721, ktorým sa ustanovu-
jú vzory tlačív daňových priznaní k dani
z príjmov
26. Oznámenie MF SR č. MF/018416/
2018-721 o vydaní vzorov potvrdení o po-
daní daňového priznania k dani z príjmov
27. Oznámenie MF SR č. MF/018612/
2018-721 o vydaní poučení na vyplnenie
daňových priznaní k dani z príjmov



Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň pri ustanovenom
týždennom pracovnom čase 40 hodín je daná ako súčin:
� hodinovej minimálnej mzdy – u zamestnancov odmeňovaných hodinovou

mzdou,
� mesačnej minimálnej mzdy – u zamestnancov odmeňovaných mesačnou

mzdou

a koeficientu minimálnej mzdy pre jednotlivé stupne náročnosti stanoveného
v § 120 ods. 4 Zákonníka práce nasledovne:

40-hodinový týždenný pracovný čas

Stupeň náročnosti Koeficient minimálnej mzdy
Minimálny mzdový nárok

hodinový mesačný
1 1 2,9890 520
2 1,2 3,5868 624
3 1,4 4,1846 728
4 1,6 4,7824 832
5 1,8 5,3802 936
6 2 5,9780 1 040

Pri ustanovení týždenného pracovného času v zmysle § 85 ods. 5 Zákonníka
práce na menej ako 40 hodín sa sadzby minimálnych mzdových nárokov úmer-
ne zvýšia nasledovne:

Stupeň náročnosti
Koeficient

minimálnej mzdy

Minimálny mzdový nárok
38,75 hod.

týždenný prac. čas
37,50 hod.

týždenný prac. čas mesačný

1 1 3,0854 3,1883 520
2 1,2 3,7025 3,8259 624
3 1,4 4,3196 4,4636 728
4 1,6 4,9367 5,1012 832
5 1,8 5,5538 5,7389 936
6 6,1708 6,3765 1 040

Sadzba minimálneho mzdového nároku za hodinu sa zaokrúhľuje na štyri desa-
tinné miesta a sadzba minimálneho mzdového nároku za mesiac sa zaokrúhľuje
na najbližších desať eurocentov.

3. Vplyv zvýšenia minimálnej mzdy na priemerný zárobok
zamestnanca

Výpočet a použitie priemerného zárobku vyplýva z § 134 Zákonníka práce
a využíva sa všade tam, kde je potrebné poskytnúť peňažné plnenie, ktoré má
charakter náhrady mzdy alebo mzdového zvýhodnenia.

Priemerný zárobok nemôže byť nižší ako:
� suma minimálnej mzdy, ak je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v ko-

lektívnej zmluve,
� sadzba minimálneho mzdového nároku pre príslušné pracovné miesto, ak

odmeňovanie zamestnancov nie je dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Ak je priemerný zárobok zamestnanca nižší ako ustanovená minimálna mzda,
na ktorú by zamestnancovi vznikol nárok v kalendárnom mesiaci, v ktorom
vznikla potreba priemerný zárobok použiť, zvýši sa priemerný zárobok na
sumu zodpovedajúcu tejto minimálnej mzde, resp. ak zistený priemerný záro-
bok zamestnanca je nižší ako príslušný minimálny mzdový nárok, zamestnáva-
teľ je povinný tento priemerný zárobok upraviť na výšku zodpovedajúcu sadzbe
príslušného minimálneho mzdového nároku.

4. Vplyv zvýšenia minimálnej mzdy na mzdové zvýhodnenia
a ostatné plnenia

Za prácu nadčas, t. j. prácu vykonávanú na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho
súhlasom nad určený týždenný pracovný čas a vykonávanú mimo rámca rozvrhu
pracovných zmien, patrí zamestnancovi v zmysle § 121 Zákonníka práce dosiah-
nutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 25 % jeho priemerného zárobku.
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Príklad č. 5:

Zamestnávateľ má v kolektívnej zmluve
na rok 2019 dohodnutú minimálnu me-
sačnú mzdu 550 € a minimálnu hodinovú
mzdu 3,1624 €.
Zamestnávateľ má aj prevádzku s 37,5-ho-
dinovým týždenným pracovným časom. Pre
zamestnancov tejto prevádzky platí mini-
málna hodinová mzda 3,3732 € (3,1624 x
40 / 37,5).
Ak by priemerný hodinový zárobok niekto-
rého zamestnanca tejto prevádzky zistený
k 1. 1. 2019 bol nižší ako 3,3732 €, za-
mestnávateľ musí zvýšiť zistený priemerný
hodinový zárobok na túto sumu a používať
ho počas celého 1. štvrťroka 2019.

Príklad č. 6:

Zamestnanec pracuje v prevádzke so 40-ho-
dinovým týždenným pracovným časom na
pracovnom mieste zaradenom do 3. stupňa
náročnosti práce, pre ktorý je ustanovený mi-
nimálny hodinový mzdový nárok 4,1846 €.
Ak by priemerný hodinový zárobok zamest-
nanca zistený k 1. 1. 2019 bol nižší ako
táto suma minimálneho mzdového nároku,
zamestnávateľ musí zvýšiť zistený priemer-
ný hodinový zárobok na sumu 4,1846 €

a používať ho počas celého 1. štvrťroka
2019.

POZNÁMKA

Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové
práce, patrí dosiahnutá mzda a mzdové
zvýhodnenie najmenej 35 % jeho prie-
merného zárobku. Ak priemerný záro-
bok zamestnanca je nižší ako príslušný
minimálny mzdový nárok, zamestnáva-
teľ je povinný tento priemerný zárobok
upraviť na výšku zodpovedajúcu sadzbe
príslušného minimálneho mzdového ná-
roku a mzdové zvýhodnenie určiť z takto
navýšeného priemerného zárobku.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Hranica príjmu pri odvodovej úľave sa
zvýši na 639,18 eur

Jednou z podmienok odvodovej úľavy pre
ľudí, ktorí sa po dlhodobej nezamestna-
nosti zamestnajú v pracovnom alebo štát-
nozamestnaneckom pomere, je dodržanie
hraničnej výšky príjmu.
V roku 2018 je to 611,04 €, v roku 2019
hranica príjmu vzrastie na 639,18 €.



Mzdové zvýhodnenie nepatrí v prípadoch, keď sa zamestnávateľ so zamestnan-
com dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas. Zamestnávateľ
môže v kolektívnej zmluve alebo inej zmluve dohodnúť okruh zamestnancov,
ktorí budú mať v mzde zohľadnenú aj prípadnú prácu nadčas, najviac však
v úhrne 150 hodín ročne.

Za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi v zmysle § 122 Zákonníka práce do-
siahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % jeho priemerného zárob-
ku. Ak priemerný zárobok zamestnanca je nižší ako príslušný minimálny mzdový
nárok, zamestnávateľ je povinný tento priemerný zárobok upraviť na výšku zod-
povedajúcu sadzbe príslušného minimálneho mzdového nároku a mzdové zvý-
hodnenie určiť z takto navýšeného priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie
patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadane na deň nepretržitého
odpočinku zamestnanca. Pri čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok
mzdové zvýhodnenie nepatrí. U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou
mzdou, sa sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, považuje za od-
pracovaný, za ktorý mu patrí mzda.

Za prácu v sobotu v období od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019 za každú hodinu práce
v sobotu patrí s ohľadom na § 252m písm. a) Zákonníka práce zamestnancovi
popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % minimál-
nej mzdy za hodinu, t. j. najmenej 0,74725 €. U zamestnávateľa, u ktorého sa
vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca
pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvý-
hodnenia, najmenej však 20 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. najmenej
0,5978 €:

� v kolektívnej zmluve alebo

� v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová or-
ganizácia a ktorý k 31. 12. 2018 zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

V období od 1. 5. 2019 za každú hodinu práce v sobotu patrí podľa § 122a
Zákonníka práce zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodne-
nie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. najmenej 1,4945 €.
U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky
prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno do-
hodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 45 % minimálnej
mzdy za hodinu, t. j. najmenej 1,34505 €, pri splnení rovnakých podmienok.

Za prácu v nedeľu v období od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019 za každú hodinu prá-
ce v nedeľu patrí s ohľadom na § 252m písm. b) Zákonníka práce zamestnanco-
vi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimál-
nej mzdy za hodinu, t. j. 1,4945 €. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na
povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vy-
konávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, naj-
menej však 40 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. najmenej 1,1956 €:

� v kolektívnej zmluve alebo

� v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová or-
ganizácia a ktorý k 31. 12. 2018 zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

V období od 1. 5. 2019 za každú hodinu práce v nedeľu patrí podľa § 122b Zá-
konníka práce zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie naj-
menej v sume 100 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. 2,9890 €. U zamestnáva-
teľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky
vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu
sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 90 % minimálnej mzdy za hodinu,
t. j. najmenej 2,6901 €, pri splnení rovnakých podmienok.

Za nočnú prácu v období od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019 zamestnancovi s ohľa-
dom na § 252m písm. c) Zákonníka práce patrí popri dosiahnutej mzde za každú
hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 30 % minimálnej
mzdy za hodinu, t. j. 0,8967 €, ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú
prácu – v sume najmenej 35 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. najmenej
1,04615 €. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo
podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako
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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.

PRÍKLAD Z PRAXE

Regenerácia pracovnej sily
�Zamestnávateľ chce použiť sociálny fond

na regeneráciu pracovnej sily v súlade
s § 5 ods. 7 písm. d) zákona o dani z príj-
mov. Rekreačné zariadenie zamestnáva-
teľ nevlastní, ale si ho prenajme. Musí byť
rekreačné zariadenie uzatvorené pre ve-
rejnosť a dostupné iba pre zamestnan-
cov zamestnávateľa, aby tento príjem ne-
bol považovaný za nepeňažný príjem na
strane zamestnanca? Je potrebné uza-
tvoriť zmluvu s prevádzkovateľom zaria-
denia s dohodou konkrétnych podmie-
nok ako prevádzkový čas a podobne?

Zamestnávateľ môže zo sociálneho fondu
poskytnúť zamestnancom okrem iného
príspevok v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zá-
kona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
na rekreácie a služby, ktoré zamestnanec
využíva na regeneráciu pracovnej sily.
V zmysle § 5 ods. 7 písm. d) zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je od
dane z príjmov oslobodené použitie re-
kreačného, zdravotníckeho, vzdelávacie-
ho, predškolského, telovýchovného alebo
športového zariadenia poskytnutého za-
mestnávateľom zamestnancom, rovnako
sa posudzuje aj takéto plnenie poskytnu-
té manželovi (manželke) zamestnanca
a deťom, ktoré sa na účely tohto zákona
považujú za vyživované osoby tohto za-
mestnanca alebo jeho manželky.
Ak nemá zamestnávateľ vlastné rekreačné
zariadenie, tak zastávame názor, že za-
mestnávateľ môže obstarať (prenajať) bez-
platné použitie rekreačného, telovýchovné-
ho alebo športového zariadenia, napríklad
prenájom športového zariadenia na určité
obdobie s možnosťou bezplatného použitia
zamestnancami, kde konkrétne podmienky
prenájmu si zamestnávateľ dohodne s maji-
teľom (prevádzkovateľom) takéhoto zaria-
denia v zmluve o prenájme. Uvedené zaria-
denie v prípade prenájmu nemôže byť
dostupné pre verejnosť, ale iba pre zamest-
nancov zamestnávateľa. Pre zamestnanca
bude použitie takéhoto zariadenia príjmom
oslobodeným od dane z príjmov.
Záver:
Ak zamestnávateľ poskytne zamestnan-
com bezplatne rekreačné, telovýchovné
alebo športové zariadenie s cieľom rege-
nerácie pracovnej sily, tak pre zamestnan-
ca bude toto plnenie príjmom oslobode-
ným od dane z príjmov.

Potrebujete vyriešiť konkrétny
problém? Naši odborní poradcovia

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

na listaren@pp.sk



nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho riziko-
vú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 25 % minimálnej
mzdy za hodinu, t. j. najmenej 0,74725 €:
� v kolektívnej zmluve alebo
� v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová or-

ganizácia a ktorý k 31. 12. 2018 zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

V období od 1. 5. 2019 zamestnancovi podľa § 123 Zákonníka práce patrí za
nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvý-
hodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. najmenej
1,1956 €, ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu – najmenej
v sume 50 %, t. j. najmenej 1,4945 €. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom
na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť
práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca
vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej
však 35 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. najmenej 1,04615 €, pri splnení rov-
nakých podmienok.

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce pri práci v prostredí, v ktorom
pôsobia chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické fakto-
ry, prach a fyzikálne faktory – ako hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie, ak sú zara-
dené do 3. alebo 4. kategórie a vyžadujú, aby zamestnanec používal osobné
ochranné prostriedky, patrí zamestnancovi v zmysle § 124 Zákonníka práce za
každú hodinu práce popri dosiahnutej mzde aj mzdová kompenzácia najmenej
20 % minimálneho mzdového nároku v eurách za hodinu pre prvý stupeň nároč-
nosti práce, t. j. najmenej 0,5978 €, a to bez ohľadu na dĺžku ustanoveného
týždenného pracovného času.

Zamestnávateľ môže v súlade s § 96 Zákonníka práce zamestnancovi nariadiť
alebo sa s ním dohodnúť na pracovnej pohotovosti, t. j. aby sa mimo rámca roz-
vrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas zdržiaval po určený
čas na dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon práce. Ak sa zamestnanec
počas pracovnej pohotovosti zdržiava na pracovisku, ale prácu nevykonáva,
ide o neaktívnu časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za pracovný čas
a zamestnancovi za každú hodinu patrí v zmysle § 96 ods. 3 Zákonníka práce
mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške
minimálneho mzdového nároku v eurách za hodinu pre prvý stupeň náročnosti
práce, t. j. najmenej 2,9890 €.

Ak sa zamestnanec počas pracovnej pohotovosti zdržiava mimo pracoviska,
ide o neaktívnu časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa nezapočítava do pracov-
ného času a zamestnancovi patrí v zmysle § 96 ods. 5 Zákonníka práce náhrada
najmenej 20 % minimálneho mzdového nároku ustanoveného v eurách za hodi-
nu pre prvý stupeň náročnosti práce, t. j. najmenej 0,5978 €, bez ohľadu na
ustanovený týždenný pracovný čas. Ak zamestnanec počas pracovnej pohoto-
vosti vykonáva prácu, ide o aktívnu časť pracovnej pohotovosti a považuje sa za
prácu nadčas.

Vplyv minimálnej mzdy na mzdové plnenia – určené sadzbou z minimálnej ho-
dinovej mzdy:

Mzdové plnenie Platnosť Sadzba Suma

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu
od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019 25 % 0,74725

od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019 50 % 1,4945

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu
od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019 50 % 1,4945

od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019 100 % 2,9890

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019 30 % 0,8967

od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019 40 % 1,1956

Mzdové zvýhodnenie za nočnú rizikovú prácu
od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019 35 % 1,04615

od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019 50 % 1,4945
Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce rok 2019 20 % 0,5978
Neaktívna časť pracovnej pohotovosti rok 2019 20 % 0,5978
Aktívna časť pracovnej pohotovosti rok 2019 100 % 2,9890

Ing. Eva Gášpárová
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SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Počas poberania materského
zamestnanec neplatí poistné zo

žiadnej zárobkovej činnosti
Podľa zákona o sociálnom poistení (§ 140)
zamestnanec a ani jeho zamestnávateľ nie
sú povinní platiť poistné na nemocenské
poistenie, poistné na dôchodkové poiste-
nie a poistné na poistenie v nezamestna-
nosti v období, počas ktorého sa zamest-
nancovi poskytuje materské. Ide o inštitút
vylúčenia povinnosti platiť poistné.
Platí to aj vtedy, ak zamestnancovi počas
poberania materského vznikne nový práv-
ny vzťah, v tomto konkrétnom prípade do-
hoda o pracovnej činnosti. Napriek tomu,
že si z danej dohody neuplatňuje nárok na
dávku materské, neplatí poistné na žiadne
poistenie. Zamestnávateľ platí poistné len
na úrazové poistenie z celého vymeriava-
cieho základu. Skutočnosť, že zamestna-
nec je poberateľom dávky materské, za-
mestnávateľ pri prihlasovaní do registra
poistencov a sporiteľov starobného dô-
chodkového sporenia neuvádza.

PRÍKLAD Z PRAXE

Lekárske prehliadky
�Zamestnávateľ zamestnáva vodičov

z povolania, kde má veľkú fluktuáciu.
Vodiči potrebujú k výkonu povolania do-
klad o zdravotnej spôsobilosti a aj do-
klad o psychickej spôsobilosti. Je za-
mestnávateľ povinný preplácať tieto le-
kárske prehliadky?

V zmysle § 12 ods. 2 písm. i) zákona
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochra-
ne zdravia pri práci je zamestnanec povin-
ný podrobiť sa lekárskym preventívnym
prehliadkam vo vzťahu k práci. Náklady,
ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním
zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s posu-
dzovaním zdravotnej spôsobilosti na prá-
cu pred uzatvorením pracovnoprávne-
ho vzťahu alebo obdobného pracovného
vzťahu a po skončení pracovnoprávne-
ho alebo obdobného pracovného vzťahu
podľa § 30e odseku 9 písm. e) zákona
č. 355/2007 Z. z. uhrádza zamestnávateľ
(§ 30e ods. 18 zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravotníctva). Z uvedeného je zrejmé, že
zamestnávateľ pri zamestnávaní vodičov,
ktorí potrebujú k výkonu povolania doklad
o zdravotnej a psychickej spôsobilosti, je
povinný im náklady na tieto lekárske pre-
hliadky uhradiť.
Záver:
Náklady na lekárske prehliadky je povinný
znášať zamestnávateľ a tieto nesmie pre-
sunúť na zamestnanca.



Vyberte z mála to pravé
Pracovný pohovor

Pracovný pohovor patrí medzi najpodstatnejšie časti náborového procesu a za-
mestnávatelia ho využívajú už vyše dve storočia. Mnoho zamestnávateľov chce
potenciálneho zamestnanca taktiež najprv stretnúť, vidieť a „cítiť“. V HR kru-
hoch sa často hovorí o chémii, o zapadnutí do kultúry firmy a o akomsi „pocite“
z potenciálneho zamestnanca. Pracovný pohovor, ktorý obyčajne trvá 30 až
120 minút, pozostáva zo štyroch základných fáz:

1. Uvítacia fáza slúži na zoznámenie účastníkov, ujasnenie priebehu poho-
voru a predstavenie firmy i pozície. Táto fáza taktiež pomáha uvoľniť atmo-
sféru a mnoho zamestnávateľov (ale aj kandidátov) používa tzv. „small
talk“, pri ktorom sa obe strany vedia zblížiť, príp. zasmiať (napr. Aká bola
cesta? Ako sa cítite?) Ak jasne a stručne vysvetlíte proces pohovoru, vyšlete
tak jasný signál nielen o tom, že ste sa na stretnutie pripravili a náležite ho
naplánovali, ale aj o profesionálnom imidži vašej firmy.

2. V druhej fáze, ktorá tvorí 85 % pohovoru, sa zamestnávateľ snaží získať čo
najviac informácií o kandidátovi.

3. Tretia fáza je priestor, v ktorom kandidát dostane možnosť pýtať sa otázky
ohľadne firmy, pozície, o nadriadenom či spolupracovníkoch. Zaujímavým
faktom je, že (nielen) v tejto fáze mnoho kandidátov chce „správnymi“ a na-
učenými otázkami zaujať, prípadne ešte napraviť to, v čom zlyhali počas
druhej fázy.

4. Posledná fáza slúži na vyjasnenie ďalšieho procesu. To znamená, že kandi-
dát by sa mal dozvedieť, ako a kedy sa zamestnávateľ rozhodol a ako a kedy
sa uchádzač dozvie či bol alebo nebol úspešný.

Pohovor bez štruktúry

Tento pohovor je v podstate neformálna diskusia bez akýchkoľvek cieľov. Aj keď by
sa mohlo zdať, že zamestnávateľ je flexibilný, otvorený a priateľský, veľakrát je to
len jeho nepripravenosť zakrytá skvelými komunikačnými zručnosťami. Nie je nič
horšie, ako keď si začnete čítať CV kandidáta v momente, keď si sadne oproti vám.
Aj keď si to mnohí špecialisti náboru neuvedomujú, tak ako oni pozorujú a získavajú
informácie o kandidátoch počas pohovoru, tak aj uchádzači vnímajú pri stretnutí
s nimi mnohé detaily a vytvárajú si názor o budúcom zamestnávateľovi.

Pološtruktúrované pohovory

Napriek tomu, že táto forma pohovorov má určité ciele i štruktúru, dáva zamest-
návateľovi počas rozhovoru voľnosť a flexibilitu. To znamená, že zamestnávateľ
síce má pripravené otázky a stanovenú agendu pohovoru, no ak má pocit (často
mylný a zámerne vyvolaný uchádzačom), že niektoré témy týkajúce sa skúse-
ností kandidáta potrebuje viac „rozpitvať“, tak sa im bez problémov venuje. Prob-
lém nastáva vtedy, keď sa z daného odklonu nevie/nemôže opäť dostať k pod-
state stretnutia, príp. keď sa pri každom kandidátovi odkloní niekam inam.

Štruktúrované pohovory s viacerými personalistami

Štruktúrované pohovory sú vopred presne naplánované a majú jasný priebeh
a ciele. Zamestnávateľ nielen kladie všetkým kandidátom tie isté otázky, ale pýta
sa ich aj v tom istom poradí, pričom poskytuje určitý čas na odpoveď. Na ohod-
notenie kandidáta sú vopred pripravené hodnotiace škály.

Autor: Redakcia – Zisk manažment
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Praktická personalistika

Stručne:
Napriek tomu, že na Slovensku bolo za-
čiatkom roka 2017 približne 235 000
disponibilných uchádzačov o zamestna-
nie, jeden z najväčších pracovných portá-
lov na svojej webovej stránke pravidelne
ponúka okolo 14 000 voľných pracov-
ných pozícií. Ak by sme k tomuto počtu
nezamestnaných prirátali iba 20 % ob-
čanov, ktorí sú schopní pracovať a môžu
vykonávať určité druhy povolaní (napr.
dôchodcovia – 1 069 000, postihnutí –
238 000, väzni – 8 640), dostávame sa
na hranicu pol milióna potenciálnych pra-
covníkov. Žiaľ, mnoho zamestnávateľov
stále tvrdí, že na Slovensku nie je dosta-
tok vhodných kandidátov. Ako teda viesť
pohovor tak, aby sa aj z toho „mála“ dali
vybrať najvhodnejší kandidáti?

Príklad:

Napríklad hodnotenie od 0 do 10. Na hod-
notenie slúži dôkladná analýza pracovného
miesta s presne vymedzenými kompeten-
ciami, ktoré jasne určujú, aké vedomosti,
zručnosti, charakterové vlastnosti a skúse-
nosti by kandidát mal mať. Čo teda hľadať
a hodnotiť počas pohovoru?

Načo si treba dať pozor
– Kandidáti sa snažia vytvoriť pozitívny

prvý dojem (napr. „impression mana-
gement“) a udržiavať tento dojem po-
čas pohovoru. Mnoho kandidátov pri
pohovore klame a zavádza.

– Efekt kontrastu – na ohodnotenie kan-
didáta má často vplyv kvalita predchá-
dzajúceho uchádzača.

– Neverbálna komunikácia – kandidáti,
ktorí udržiavajú častý očný kontakt,
pozerajú sa priamo, kývajú hlavou
a usmievajú sa, sú hodnotení pozitív-
nejšie.

– Efekt „podobnosti“ – zamestnávatelia
a ľudia, ktorí vedú pohovory, dávajú
lepšie hodnotenie kandidátom, ktorí
sa v niečom na nich podobajú.

– Efekt „vopred získaných informácií“
– názor, ktorý si na základe týchto in-
formácií (dáta z CV, testov) vytvárajú
zamestnávatelia, má značný vplyv na
hodnotenie kandidáta a konečný vý-
sledok pohovoru.

Máte vo firme viac účtovníčok alebo potrebujete prístup pre viac zamestnancov
súčasne? Pripravili sme pre vás novinku firemný multi-prístup na Daňové centrum.

Objednávajte na 041/70 53 222.



Knihu si môžete zakúpi  v sie ach Martinus, Panta Rhei a Topas, ako aj v každom 
dobrom kníhkupectve. 

Tip na viano ný dar ek

Ob úbené, tradi né slovenské jedlá 
v modernom šate

100 + 4 Jánošíkove dobroty.

e-shop: www.zakon.sk • e-mail: objednavky@pp.sk • tel.: +421 41 70 53 222
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