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Aktuálny stav 1.1.2020  

 

Zákonník práce  

S účinnosťou od 1.1.2020 sa nariadením vlády upravila výška minimálnej mzdy nasledovne 
: 

 580,00 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,  

  3,333  € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. 

 

Táto hodnota platí pre zamestnancov a platí aj pre osoby pracujúce na základe dohôd 
o prácach mimo pracovného pomeru. 
 
Pri mesačnej mzde platí suma 580,00 € pre plný pracovný úväzok pri plnom odpracovaní 
určeného fondu pracovného času.  
 
Pokiaľ má zamestnanec skrátený úväzok, alebo neodpracuje celý mesiac ( neprítomnosť 
v práci, začiatok alebo skončenie pracovného pomeru v priebehu mesiaca ) môže byť suma 
mesačnej mzdy nižšia. 
 
Rovnako to platí pri osobe pracujúcej na základe dohody o práci mimo pracovného pomeru.  
 
Už vzhľadom k tomu, že: 

• osoba pracujúca na základe dohody o brigádnickej práci študentov môže pracovať 
týždenne v priemere 20 hodín 

• a osoba pracujúca na základe dohody o pracovnej činnosti môže odpracovať najviac 
10 hodín týždenne 
 

je zrejmé, že mesačná výška odmeny nemusí byť 520,00 €, je dôležité dodržať už spomínaný 
prepočet odmena / odpracované hodiny , ktorý  nesmie byť menej ako 2,989 € na hodinu. 
 

 

 

Minimálne mzdové nároky 

Pri stanovovaní mzdy nestačí  dodržať  len „ absolútnu“ hodnotu minimálnej mzdy.  Zákonník 
práce určuje , že zamestnávateľ musí priznať zamestnancovi  minimálny mzdový nárok podľa 
stupňa náročnosti práce. Charakteristika stupňov náročnosti pracovných miest sa nezmenila 
a je prílohou Zákonníka práce. 
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Od 1.1.2020 musíme nastaviť odmeňovanie podľa nižšie uvedených minimálnych mzdových 

nárokov: 

Stupeň          Koeficient               Mesiac              40 hodín           38 ¾ hodín       37,5 hodín    

     1                           1,0           580,00                3,3330              3,4405        3,5552  

     2                           1,2                        696,00                3,9996              4,1286        4,2662  

     3                           1,4                  812,00         4,6662               4,8167              4,9773 

     4                 1,6                      928,00         5,3328               5,5048              5,6883 

     5                           1,8                     1044,00         5,9994               6,1929              6,3994 

     6                       2,0                          1160,00                6,6660               6,8810              7,1104 

 
 
 CHARAKTERISTIKY STUPŇOV NÁROČNOSTI PRACOVNÝCH MIEST 

 

Pracovné miesta sú podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca 

vymedzené týmito charakteristikami: 

 

a) pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon 

pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov  a pokynov, 

 

b) pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon 

ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác 

podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou 

zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon sanitárnych pracovných 

činností v zdravotníctve; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, 

hospodársko - správnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo 

ustanovených postupov, 

 

c) pracovné miesto zodpovedajúce tretiemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon 

rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie 

menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie 

alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so 

zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných 

osôb alebo zaťažko odstrániteľné škody, 

 

d) pracovné miesto zodpovedajúce štvrtému stupňu náročnosti práce charakterizuje 

samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, 



 

3 
 

systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí; 

riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi 

zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb, 

 

e) pracovné miesto zodpovedajúce piatemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon 

špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou 

duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním 

nových postupov v rámci systému; výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom 

odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia a 

koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a 

spôsobov riešenia, 

 

f) pracovné miesto zodpovedajúce šiestemu stupňu náročnosti práce charakterizuje tvorivé 

riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou 

zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; výkon špecializovaných a 

certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí; 

riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za 

neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a 

konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb. 

 

Do mzdy sa nezahŕňa : 

• mzda za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracovisku 

• mzda za prácu nadčas 

• mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok 

• mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu 

• mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce 

• mzdové zvýhodnenie za prácu sobotu 

• mzdové zvýhodnenie za prácu nedeľu 
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Zákonník práce – mzda za prácu nadčas – paragraf 121 odsek 4 

a odsek 5 
 

• práca nadčas , v kalendárnom roku môže byť nariadená najviac  rozsahu 150 hodín , 
patrí mzda a  mzdové zvýhodnenie  

• ak za prácu nadčas čerpá zamestnanec náhradné voľno mzdové zvýhodnenie mu 
nepatrí 

 
 
Mzdu s prihliadnutím na prípadnú prácu nadčas môže zamestnávateľ písomne dohodnúť s : 

• vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu 

• vedúcim zamestnancom, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho 
zamestnanca 

• so zamestnancom , ktorý vykonáva koncepčné, systémové , tvorivé alebo metodické 
činnosti 

• so zamestnancom, ktorý riadi, organizuje, alebo koordinuje zložité procesy, alebo 
rozsiahle súbory veľmi zložitých zariadení.  

 
 
Aktuálne sa zamestnancovi sa v mesiaci výkonu práce nadčas vyplatí dosiahnutá mzda bez 

mzdového zvýhodnenia, na ktoré zamestnanec stratí nárok až reálnym vyčerpaním 

náhradného voľna. V prípade, že zamestnávateľ neumožní zamestnancovi vyčerpať si 

náhradné voľno, zamestnancovi sa vyplatí „zadržané“ mzdové zvýhodnenie. 

 

 

Príklad 

Zamestnanec má základnú mesačnú mzdu 885,00 €. V mesiaci október odpracuje 5 hodín 

nadčas. Október má 184 pracovných hodín. Priemerná hodinová mzda zamestnanca je 5,0284 

€. Zamestnanec  nebude čerpať náhradné voľno, to znamená, že sa vyplatí aj mzda za nadčas 

aj mzdové zvýhodnenie za nadčas. 

Mzda za nadčas bude : 885,00 €/184 hodín x 5 hodín = 24,05 € 

Mzdové zvýhodnenie za nadčas : 5,0284 € x 5 hodín = 25,142 a z toho 25% = 6,29 € 

 

 
Príklad 

Zamestnanec má základnú mesačnú mzdu 885,00 €. V mesiaci október odpracuje 5 hodín 

nadčas. Október má 184 pracovných hodín. Priemerná hodinová mzda zamestnanca je 5,0284 

€. Zamestnanec  bude čerpať náhradné voľno, to znamená, že sa vyplatí len mzda za nadčas, 

mzdové zvýhodnenie za nadčas nie. 

Mzda za nadčas bude : 885,00 €/184 hodín x 5 hodín = 24,05 € 
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Zavádza sa možnosť vyplatenia dosiahnutej mzdy za prácu nadčas v čase, kedy dôjde k 

reálnemu čerpaniu inak neplateného náhradného voľna za prácu nadčas. 

Má to byť však výnimočne a musí to byť dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo pracovnej 

zmluve. 

 
 

 
 

Zákonník práce – mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu – paragraf 122a 
 

• nepatrí domáckemu zamestnancovi 

• vedúci zamestnanec môže mať dohodnutú mzdu vrátane práce v sobotu, potom mu 

nepatrí ani mzdové zvýhodnenie 

 

Od 01/2020 

Zamestnancovi patrí mzda a   mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50% minimálnej mzdy v 

eurách na hodinu . Aktuálne najmenej 1,6665 eur na hodinu. 

 

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a najmenej 45 % minimálnej mzdy v eurách 

na hodinu u zamestnávateľa, kde je pravidelná práca v sobotu  - dohodnuté v kolektívnej 

zmluve alebo  pracovnej zmluve ak u zamestnávateľa nie je odborová organizácia a k 31.12. 

predchádzajúceho roka mal zamestnávateľ menej ako 20 zamestnancov. Aktuálne najmenej 

1,49985 eur na hodinu. 

 

 

 

 

 

Zákonník práce – mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu  paragraf 122b 
• nepatrí domáckemu zamestnancovi 

• vedúci zamestnanec môže mať dohodnutú mzdu vrátane práce v nedeľu, potom 

mu nepatrí ani mzdové zvýhodnenie 

 

Od 01/2020 

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a  mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 

100% minimálnej mzdy v eurách na hodinu . Aktuálne najmenej  3,333 eur na hodinu. 

 

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a najmenej 90 % minimálnej mzdy v eurách 

na hodinu u zamestnávateľa, kde je pravidelná práca v nedeľu  - dohodnuté v kolektívnej 

zmluve alebo  pracovnej zmluve ak u zamestnávateľa nie je odborová organizácia a k 31.12. 

predchádzajúceho roka mal zamestnávateľ menej ako 20 zamestnancov. Aktuálne najmenej 

2,9997 na hodinu. 

 

 



 

6 
 

Zákonník práce – nočná práca – paragraf 123 odsek 1 
 

Od 01/2020 

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a  mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 

40% minimálnej mzdy v eurách na hodinu –  aktuálne 1,3332 eur na hodinu. 

 

Pri rizikovom zamestnancovi mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50% minimálnej mzdy v 

eurách na hodinu –  aktuálne 1,6665 eur na hodinu. 

 

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a najmenej 35 % minimálnej mzdy v eurách 

na hodinu u zamestnávateľa, kde je prevažná práca v noci   - dohodnuté v kolektívnej zmluve 

alebo  pracovnej zmluve ak u zamestnávateľa nie je odborová organizácia a k 31.12. 

predchádzajúceho roka mal zamestnávateľ menej ako 20 zamestnancov aktuálne  1,16655 eur 

na hodinu. 

 

 

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon 
 
Zamestnancovi patrí mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní 
pracovných činností  ak : 

• tieto pracovné činnosti príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 3. alebo 4. 
kategórie podľa osobitného predpisu, 

• a pri ich výkone intenzita pôsobenia faktorov pracovného prostredia napriek 
vykonaným technickým, organizačným a špecifickým ochranným a preventívnym 
opatreniam podľa osobitných predpisov vyžaduje, aby zamestnanec používal na 
zníženie zdravotného rizika osobné ochranné pracovné prostriedky. 
 

Pracovné činnosti, pri ktorých patrí zamestnancovi mzdová kompenzácia , sú činnosti v 
prostredí, v ktorom pôsobia : 
a)  chemické faktory, 
b)  karcinogénne a mutagénne faktory, 
c)  biologické faktory, 
d)  prach, 
e)  fyzikálne faktory (napríklad hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie. 
 
 
Od výšky minimálnej mzdy sa odvíja aj minimálna hodinová sadzba príplatku za nočnú prácu 
a minimálna hodinová sadzba mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce .  
 

Jej hodnota 20% minimálnej mzdy -  od 1.1.2020 najmenej 0,6666 € na hodinu. 
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13 a 14. plat 
  

• 13. plat je peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek – vyplatenie v 

mesiaci jún 

• 14. plat je peňažné plnenie pri príležitosti obdobia vianočných sviatkov – vyplatenie v 

mesiaci december 

• plnenie je zo strany zamestnávateľov dobrovoľné 

 

 

 

Dovolenkový plat nebude predmetom dane  – paragraf 5 odsek 7n  
• suma plnenia najviac  500 eur od všetkých zamestnávateľov 

• ak nastane súbeh vyplatenia vyrovnanie bude v RZD 

• nad 500 eur bude podliehať dani 

• plnenie najmenej vo výške 500,00 eur  

• v pracovnom pomere je k 30.04. nepretržite 24 mesiacov 

• prvý krát sa použije v mesiaci jún 2019 

• informácia o vyplatenom dovolenkovom plate bude súčasťou mzdového listu a 

potvrdenia o príjme 

 

 

Vianočný plat nebude predmetom dane  - paragraf 5 odsek 7o 
• suma plnenia najviac  500 eur od všetkých zamestnávateľov 

• ak nastane súbeh vyplatenia vyrovnanie bude v RZD 

• nad 500 eur bude podliehať dani 

• plnenie najmenej vo výške priemerného platu zamestnanca  

• v pracovnom pomere je k 31.10. nepretržite 48 mesiacov 

• za príslušné zdaňovacie obdobie mu bol vyplatený dovolenkový plat 

• prvý krát sa použije v mesiaci december 2018, za predpokladu že v mesiaci jún 2018 

bude vyplatené plnenie najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku – pozor 

plnenie za jún 2018 nebude od dane oslobodené 

• informácia o vyplatenom vianočnom plate bude súčasťou mzdového listu a potvrdenia 

o príjme 

 

 

 

Sociálne poistenie – 13 a 14. plat 
  

Dovolenkový plat bude v rokoch 2019 a 2020 tvoriť vymeriavací základ zamestnanca a 

zamestnávateľa na SP. Od roku 2021 nebude súčasťou vymeriavacieho základu . 

Vianočný plat bude v roku 2018 tvoriť vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa na 

SP. Od roku 2019 nebude súčasťou vymeriavacieho základu . 
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Zdravotné  poistenie – 13 a 14. plat  
  

13 a 14.  plat nebude od roku 2018 vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa na ZP 

Za predpokladu že k 30.04.2018 pracovnoprávny vzťah trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov.  

Nasledovné obdobia sú podmienky už vyrovnané so zákonom o dani z príjmov. 

V prípade súbehu plnenia u viacerých zamestnávateľov bude vyrovnanie v RZ ZP. 

 

 

 

Zákonník práce – rekreácia zamestnancov 

• povinne pri počte 50 a viac zamestnancov,  počet sa určuje ako priemerný evidenčný 
počet za predchádzajúci kalendárny rok 

• pri nižšom počte zamestnancov môže ale nemusí 

• 24 mesiacov nepretržitého trvania pracovného pomeru 

• v jednom kalendárnom roku len u jedného zamestnávateľa 

• výška príspevku 55% oprávnených výdavkov, najviac 275 eur ,pomerné krátenie pri 
kratšom pracovnom úväzku 

• oprávnené výdavky sú : 
➢ služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na 

území SR 
➢ pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie 

služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR 
➢ ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území SR, ktorého súčasťou môžu 

byť stravovacie služby 
➢ organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin 

na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý 
z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom 

➢ sú to aj preukázané výdavky na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené do náhradnej 
starostlivosti alebo osvojené a na inú osobu žijúcu do zamestnancom v spoločnej 
domácnosti 

• forma peňažná alebo rekreačný poukaz 

• ak nie rekreačný poukaz, zamestnanec preukáže výdavky najneskôr do 30 dní odo dňa 

skončenia rekreácie  účtovnými dokladmi, ktorých súčasťou musí byť označenie 

zamestnanca 

• zamestnávateľ poskytne príspevok v najbližšom výplatnom termíne 

• ak nie poukaz a rekreácia začala v jednom kalendárnom roku a pokračuje do 

nasledujúceho roka bude sa považovať príspevok na rekreáciu za kalendárny rok, 

v ktorom rekreácia začala 

• žiadna daň, žiadne odvody na sociálne a zdravotné poistenie 
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Zákonník práce – Príspevok na športovú činnosť dieťaťa 152b 

• zamestnávateľ môže poskytnúť  

• zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 

24 mesiacov 

• v sume 55 % oprávnených výdavkov 

• najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca 

• u zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa 

najvyššia suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok podľa prvej 

vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času 

• príspevok na športovú činnosť dieťaťa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor 

 

Oprávnené výdavky sú preukázané výdavky zamestnanca  

➢ na športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby, ktorou je výlučne športová 

organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe podľa osobitného predpisu 

➢ ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie tejto športovej činnosti pod 

dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka 

➢ najviac za obdobie kalendárneho roka, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na 

športovú činnosť dieťaťa 

➢ vlastné dieťa zamestnanca,  

➢ dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,  

➢ dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení  

➢ alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti 

➢ ktoré dovŕšilo najviac 18 rokov veku v kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec žiada 

o príspevok na športovú činnosť dieťaťa,  

➢ a je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii podľa osobitného predpisu 

najmenej počas šiestich mesiacov 

• zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na športovú činnosť 

dieťaťa len u jedného zamestnávateľa 

 

• zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa, nemožno 

žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento 

príspevok nepožiada 
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• zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov upraviť ďalšie 

podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať príspevok na športovú 

činnosť dieťaťa 

 

• zamestnanec preukáže oprávnené výdavky na športovú činnosť dieťaťa 

predložením dokladu do 30 dní odo dňa jeho vydania oprávnenou osobou  

 

• ktorého súčasťou musí byť meno a priezvisko dieťaťa, ktoré vykonáva športovú 

činnosť, a obdobie, na ktoré sa vzťahuje tento doklad 

 

• splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa 

posudzuje zamestnávateľ ku dňu začatia obdobia, na ktoré sa vzťahuje doklad 

 

• v prípade splnenia podmienok zamestnávateľ zamestnancovi poskytne príspevok v 

najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa 

zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak 

 

 

 

Sociálne poistenie  

 

Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne  poistenie  
 

Od 1.1.2020  bude maximálny vymeriavací základ pre všetky fondy sociálneho poistenia ( 
okrem úrazového poistenie, ktoré ostáva bez obmedzenia) 7 násobok priemernej mesačnej 
mzdy z roku 2018  a síce  7 091,00 €. 
 

 

 

Maximálny denný vymeriavací základ pre dávku PN a náhradu príjmu  

 
Od 1.1.2020  bude maximálny denný vymeriavací základ zamestnávateľa na účely výpočtu 
náhrady príjmu zamestnanca počas PN vo výške  66,6082 €. 
 
Od 1.1.2020 bude maximálny denný vymeriavací základ na účely výpočtu nemocenského 
66,6083 €. 
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Suma mesačného príjmu zamestnanca s odvodovou úľavou  

Zamestnanec neplatí žiadne odvody, zamestnávateľ len úrazové a garančné poistenie. 

V prípade, že sa poistenec zamestná naraz u dvoch zamestnávateľov, úľava sa vzťahuje len 
na zamestnávateľa, ktorý oznámil zmenu platiteľa poistného ako prvý. 

Odvodovú úľavu nie je možné uplatniť pre zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru. 

Podmienky pre uplatnenie tzv. odvodovej úľavy: 

• zamestnanec bol pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého 
pomeru občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po 
sebe nasledujúcich mesiacov ( vo vybraných okresoch 6 mesiacov) a dôvodom 
vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru 
alebo štátnozamestnaneckého pomeru,  

 

• suma jeho mesačného príjmu zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) z tohto 
pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru nie je vyššia nepretržite 
odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, ako 67% 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) za kalendárny 
rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer 
alebo štátnozamestnanecký pomer,  

             Horná hranica príjmu v roku 2019  je  639,18 € 

 Horná hranica príjmu v roku 2020  je  678,71 €  
 

• príslušná zdravotná poisťovňa neeviduje voči jeho zamestnávateľovi ku dňu vzniku 
pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku 
na preddavku na poistnom, na nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a na 
úrokoch z omeškania splatnú k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý 2 
mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo 
štátnozamestnanecký pomer voči jeho zamestnávateľovi a možno ju uplatniť na úrade 
alebo výkazom nedoplatkov,  

• zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia takéhoto zamestnanca  

• odo dňa vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru 
neuplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov  

 

Splniť sa musia všetky podmienky, ak platiteľ nesplní čo i len jednu z  podmienok nemá 
nárok na uplatnenie odvodovej úľavy. 
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Zdravotné poistenie odpočítateľná položka 

Od 1. 1. 2018 bolo zrušené  uplatňovanie odpočítateľnej položky na vymeriavací základ 
zamestnávateľa na mesačnej báze a tiež  v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. 

Odpočítateľná položka zamestnanca sa naďalej uplatňuje . Spôsob výpočtu ostáva 
nezmenený. 

Preddavok na poistné za zamestnávateľa sa vypočítava z položky mesačného výkazu „celková 
výška príjmu“.  

Preddavok na poistné za zamestnanca sa vypočítava ako doteraz z položky mesačného výkazu 
„vymeriavací základ“. 

 

Nárok má  zamestnanec  v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom 
pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho príjem z uvedenej zárobkovej činnosti je 
nižší ako 570 Eur. Vymeriavací základ takéhoto zamestnanca sa znižuje o odpočítateľnú 
položku. 

Nárok nemá  zamestnanec pracujúceho na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru  u zamestnanca s odvodovou úľavou. 

 

Odpočítateľnú položku možno uplatniť : 

• na mesačnej báze, na základe písomnej žiadosti zamestnanca,  

• alebo až v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie. 

 

Pri výpočte preddavkov  si môže uplatniť odpočítateľnú položku  len zamestnanec, ktorý je : 

• zamestnaný u  zamestnávateľa v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom 
pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu 

•  a súčasne nie je zamestnaný u iného zamestnávateľa  

• alebo súčasne nie je samostatne zárobkovo činnou osobou. 

Výška mesačnej odpočítateľnej položky je : 
•  najviac 380 Eur mesačne, 
• od 381 do 569,99 € sa výška  sa znižuje v dvojnásobnej výške k miere zvýšenia príjmu  

podľa vzorca OP= (380-((príjem pre  OP-380)*2))/počet dní mesiaca * počet dní 
zamestnania 

• ak je príjem zamestnanca 570 Eur a viac  je 0 Eur  
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Ak zamestnanec nebol zamestnancom počas celého mesiaca, odpočítateľná položka  sa 
alikvotne kráti podľa počtu kalendárnych dní mesiaca, kedy bol zamestnancom . 

 

Suma mesačného príjmu zamestnanca s odvodovou úľavou  

Sadzba poistného za tieto osoby je 0% z vymeriavacieho základu  

V prípade, že sa poistenec zamestná naraz u dvoch zamestnávateľov, úľava sa vzťahuje len 
na zamestnávateľa, ktorý oznámil zmenu platiteľa poistného ako prvý. 

Odvodovú úľavu nie je možné uplatniť pre zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru. 

Podmienky pre uplatnenie tzv. odvodovej úľavy: 

• zamestnanec bol pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého 
pomeru občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po 
sebe nasledujúcich mesiacov ( vo vybraných okresoch 6 mesiacov) a dôvodom 
vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru 
alebo štátnozamestnaneckého pomeru,  

• suma jeho mesačného príjmu zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) z tohto 
pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru nie je vyššia nepretržite 
odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, ako 67% 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) za kalendárny 
rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer 
alebo štátnozamestnanecký pomer,  

              Horná hranica príjmu v roku 2019  je  639,18 € 

 Horná hranica príjmu v roku 2020  je  678,71 €  
 

• príslušná zdravotná poisťovňa neeviduje voči jeho zamestnávateľovi ku dňu vzniku 
pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku 
na preddavku na poistnom, na nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a na 
úrokoch z omeškania splatnú k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý 2 
mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo 
štátnozamestnanecký pomer voči jeho zamestnávateľovi a možno ju uplatniť na úrade 
alebo výkazom nedoplatkov,  

• zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia takéhoto zamestnanca  

• odo dňa vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru 
neuplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov  

 

Splniť sa musia všetky podmienky, ak platiteľ nesplní čo i len jednu z  podmienok nemá 
nárok na uplatnenie odvodovej úľavy. 
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Životné minimum od 01.07.2019 

 

S účinnosťou od 1.7.2019 sa menia nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu 

exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku . 

 

Základné nepostihnuteľné sumy sú nasledovné : 

• na povinného 100% životného minima plnoletej fyzickej osoby  -  210,20 eur 

• na manžela/ku, deti  povinného 25% životného minima plnoletej fyzickej osoby -  
52,55 eur 
 

• na manžela/ku, deti  povinného ak je povinný poberateľom dôchodkov 50% 
životného minima plnoletej fyzickej osoby -   105,10 eur 
 

• na povinného pri zrážke výživného na maloleté dieťa vrátane poberateľov 
dôchodkov 70% zo 60% životného minima  -  88,28 eur 

• na manžela/ku, deti povinného pri zrážke výživného na maloleté dieťa vrátane 
poberateľov dôchodkov 70% z 25 % životného minima  -  36,78 eur 
 

Základné nepostihnuteľné sumy sú pri pokutách za priestupky (vrátane poberateľov 
dôchodkov  ) nasledovné : 

• na povinného 50% životného minima plnoletej fyzickej osoby - 105,10 eur 

•  na manžela/ku, deti  povinného  25% životného minima plnoletej fyzickej osoby 
- 52,55 eur 

Suma nad ktorú sa zrážky vykonajú bez obmedzenia 150% životného minima plnoletej 
fyzickej osoby - 315,30 eur. 
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Daň zo závislej činnosti 

Daňový bonus  

S účinnosťou od 1.1.2020 bude mesačná hodnota daňového bonusu vo výške 22,72 € na 
dieťa vo veku od 6 rokov. 

S účinnosťou od 1.1.2020 bude mesačná hodnota daňového bonusu vo výške 45,44 € na 
dieťa vo veku do 6 rokov. 

 

 

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka mesačná. 
Nezdaniteľná časť základu dane je ďalšia veličina, ktorej hodnota sa odvíja od hodnoty 
životného minima . Rovnako ako daňový bonus aj nezdaniteľná časť základu dane sa mení 
k 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka . 

S účinnosťou od 1.1.2020 bude mesačná výška nezdaniteľnej časti základu dane na 
daňovníka 367,85 €. 

     

Sadzba dane  

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti bude hranica základu dane pre sadzbu 19% 
suma 3096,95 eur, od základu dane nad 3096,95 eur bude sadzba dane 25%. 

 

Daňové vyhlásenie  

Bude listinné alebo v elektronickej podobe. Bude sa oznamovať len zmena písomne alebo 
elektronicky. 

 

Od dane oslobodené 

• suma vynaložená na vzdelávanie zamestnanca, pričom ak ide o zvyšovanie stupňa 
vzdelania na vysokoškolské  prvého alebo druhého stupňa musí byť splnená 
podmienka trvania pracovného pomeru k začiatku príslušného akademického roka 
nepretržite aspoň 24 mesiacov 

• príspevok zo sociálneho fondu poskytnutý zamestnancovi na lekársku prehliadku nad 
rozsah ustanovený osobitnými predpismi 

• ubytovanie zo 60,00 na 100,00 eur. 


