
Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s poskytovaním mzdy pri
vzniku, trvaní a skončení pracovnoprávneho vzťahu – manuál platný od
1. januára 2013 – 1. časť

Mzdové účtovníctvo zahŕňa plnenie všetkých činností zamestnávateľa v oblasti zamestnávania
zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu, predovšetkým personalistiku a spracovanie miezd vrátane
výkazov a evidencií, ktoré vyplývajú z právnych predpisov v oblasti pracovného, mzdového, sociálneho,
daňového a iného práva.

Dátum publikácie: 7. 1. 2013
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014

V nasledovnej sérii článkov prinesieme praktický návod na plnenie povinností zamestnávateľa v súvislosti
s poskytovaním mzdy, s upozornením na zmeny účinné od 1. 1. 2013, ktoré priniesli nasledovné novely
zákonov:

zákon z 10. augusta 2012 č. 252/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
(zákon č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č.
43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení,
zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe),
zákon z 25. októbra 2012 č. 361/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce,
zákon z 27. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení,
zákon z 29. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení,
zákon zo 4. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Poznámky pod čiarou: 
Autor: Ing. Eva Gášpárová
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https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/eva-gasparova
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=30&p=1026845&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=30&p=1021107&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=30&p=1026322&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=30&p=1021243&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=30&p=1021315&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=30&p=1021868&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=30&p=1025225&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=30&p=1026957&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=30&p=1019535&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=30&p=1021107&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=30&p=1021868&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=30&p=1021243&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/zodpovedna-osoba-20171215.htm


311/2001 Z. z. Zákonník práce
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
400/2009 Z. z. Zákon o štátnej službe
311/2011 Z. z.
252/2012 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
361/2012 Z. z. Novela Zákonníka práce
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