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Legislatívne zmeny v roku 2020
a pre rok 2021

COMPEKO, 2021



Zákony a predpisy

Ktoré sú dôležité pre koniec roka 2020 a začiatok 2021

◼ Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

◼ Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 

◼ Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime

◼ Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení ... 

◼ Zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde

◼ Zákon č.311/2001 Z.z. – Zákonník práce

◼ Oznámenie Sociálnej poisťovne – suma všeobecného VZ

◼ Ustanovenie minimálnej mzdy prechodníkom v zákone

◼ Opatrenie MPSVaR 174/2020 – stanovenie sumy živ. Minima

◼ Podnikateľské „kilečko“
Od str. 6



Čo nás najviac potrápilo

◼ Opatrenia Korona a k nim rôzne výluky, OČR, ...

◼ Nové príplatky, doplatky, mzdové zvýhodnenia

◼ 13. a 14. plat

◼ Práca z domu ...



Čo nás najviac potrápilo



Čo nás potešilo

◼ Menej škodlivých emisií

◼ Viac „voľného času“

◼ Niektoré opatrenia z „kilečka“

◼ Astronomické úkazy:

◆ Kométa Neovise

◆ Opozícia Jupitera a Saturna voči slnku: 14.7.2020
⧫ Budú blízko Mliečnej dráhy; nabudúce až v r. 2079

◆ Mars bol najbližšie k Zemi: 13.10.2020

◆ Betlehémska hviezda: konjunkcia Jupitera a Saturna: 21.12.2020

⧫ Bohužiaľ počasie na západnom Slovensku neumožnilo sledovanie 

tohto nádherného úkazu, prvá pozorovacia noc bola až 26.12.2020, 

ale to už boli planéty od seba dosť vzdialené



Zákon o minimálnej mzde

Od str. 7



Zákon 663 o minimálnej mzde

Platný od 1.2.2008

◼ Minimálna mzda pre rok 2019 bola ustanovená nariadením vlády 300/2018:

◼ MINMZDAH : platná 201901-201912 ..............  2,989 €

◼ MINMZDAM: platná 201901-201912 .............. 520,00   €

◼ Minimálna mzda pre rok 2020 bola ustanovená nariadením vlády 324/2019:

◼ MINMZDAH : platná 202001-202012 ..............  3,333 €

◼ MINMZDAM: platná 202001-202012 .............. 580,00   €

◼ Minimálna mzda pre rok 2021 bola ustanovená zákonom:

◼ MINMZDAH : platná 202101-202112 ..............  3,580 €

◼ MINMZDAM: platná 202101-202112 .............. 623,00 €



Zákon 663 o minimálnej mzde

Novela platná od 1.1.2021

◼ Celý zákon prešiel opäť zmenou (zákonom 294/2020 z októbra 2020)

◼ Mení sa spôsob stanovenia minimálnej mzdy (ak nedôjde k dohode, určí sa 
MM ako 57% priemernej mzdy ...)

◼ Výšku oznámi MPSVaR v zbierke zákonov najneskôr do 1.novembra

◼ Platnosť MM je vždy na kalendárny rok a určuje sa v celých €

◼ V prechodných ustanoveniach je suma MM pre rok 2021 stanovená priamo v 
zákone (§9b)



Zákon o životnom minime

Od str. 7



Stanovuje, že k 1.7. bežného kalendárneho roka sa upravia sumy 
životného minima podľa koeficientu, ktorým sa štatisticky 
určuje rast životných nákladov.

Suma životného minima stanovená Opatrením MPSVaR 174/2020 
na obdobie od 1.7.2020 do 30.6.2021 je 214,83 € (koeficient 
nárastu oproti 210,20 je 1,022)

Od hodnoty životného minima sa odvodzujú hodnoty konštánt:

◼ Daňový bonus

◼ Nezdaniteľná časť základu dane pre výpočet preddavku

◼ Pomocné hodnoty pri výpočte nezdaniteľnej časti pri RZD

◼ Pomocné hodnoty pri výpočte exekúcií

Zákon 601 o životnom minime



Zákon o zdravotnom poistení

Od str. 8



Zákon 580 o zdravotnom poistení

... malá rekapitulácia

◼ Odvod zamestnanca: 4% (2%) z vymeriavacieho základu

◼ Odvod zamestnávateľa: 10% (5%) za každého zamestnanca samostatne

◼ Od roku 2011 nie je stanovené minimum pre odvod preddavku

◼ Od roku 2017 nie je stanovené maximum pre odvod preddavku

◼ Od roku 2018 sa odpočítateľná položka uplatní IBA u zamestnanca



Zákon 580 o zdravotnom poistení

Zmeny vo vykazovaní ...

◼ Od 1.1.2021 je povinnosť zasielať výhradne elektronicky i pri jednom 

zamestnancovi tieto dokumenty:

◆ Mesačný výkaz

◆ Zmenu platiteľa 

◆ Opravy údajov

◼ Od 1.10.2021 sa ruší povinnosť (všetkým zamestnávateľom) oznamovať 

zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa vo vymedzených prípadoch (§11 ods. 7 

písm. c), m) a s): poberanie rodičovského príspevku, PN, OČR, ...)



Zákon 580 o zdravotnom poistení

Platobné symboly

◼ Zákonom 356/2016 Z.z. z 30.06.2016 sa stanovuje povinnosť identifikovať platby  
poistného takto:

◼ Všetky platby:
◆ VS, ktorý určí ZP

◼ Platby preddavku po lehote splatnosti:
◆ Aj SS, ktorý vyjadruje príslušný rok a mesiac (nie je určená forma!)

◼ Nedoplatky:
◆ VS a SS, ktoré určí ZP

◼ Poisťovne pre úhradu preddavkov stanovili tieto platobné symboly

Poisťovňa VS KS SS

VšZP IČO+“00“ 3558 RRRRMM

Dôvera IČO+“00“ 3558 MMRRRR

Union IČO+“00“ 3558 RRRRMM



Dohody (opakovanie)
Od roku 2013 sa zaviedla nová odvodová povinnosť z príjmu z 

dohôd okrem:

◼ brigádnickej práce študenta

◼ dohôd starobných dôchodcov

◼ Dohôd predčasných starobných dôchodcov, ak poberajú PSD

◼ dohôd invalidných dôchodcov a invalidných výsluhových 
dôchodcov

◼ dohôd výsluhových dôchodcov po dovŕšení dôchodkového veku

Dohodár, ktorého sa týka odvodová povinnosť, sa považuje za 
zamestnanca a platia preňho rovnaké sadzby poistného ako pre 
riadnych zamestnancov. 

Pre účely zdravotného poistenia sa nelíšia dohody s pravidelným 
a nepravidelným príjmom.

Zákon 580 o zdravotnom poistení



Dohody (opakovanie)
Prihlasovanie a odhlasovanie

◼ ÚDZS – vestník 16/2012 Opatrenie 3/4/2009

◼ Kód 2D

◼ Ak má stanovený pravidelný 5-dňový režim, prihlasuje a 
odhlasuje sa pri vzniku a zániku dohody.

◼ Inak sa prihlasuje iba na dni, v ktorých dohodár pracuje

◼ Lehota na prihlásenie dohodára : pred podaním mes. výkazu

◼ Prihlasovanie a odhlasovanie pri súbehu RPP a dohody:

◆ ZP sa nepozerá na každý PV ako na samostatného človeka, 
ale berie človeka „celistvo“, t.j. pri súbehu RPP a dohody sa 
dohoda neprihlasuje ani neodhlasuje a VZ sa počíta z úhrnu 
všetkých príjmov (vrátane dohody, ak vznikla povinnosť 
platiť poistné na VZP).

Zákon 580 o zdravotnom poistení



Odpočítateľná položka (opakovanie + novela)

Cieľ
◼ Nezvýšiť odvodové zaťaženie zamestnávateľov z dôvodu zvýšenia min. mzdy

Čo a ako sa znižuje:
◼ Od vymeriavacieho základu zamestnanca (nie zamestnávateľa) sa odpočíta 380 €

◼ Odpočítateľná suma sa znižuje o dvojnásobok sumy príjmu, ktorý prevyšuje 380 €

◼ Pre rok 2020 sa konštanta 380 € nemení

Podmienky uplatnenia pri preddavku:
◼ Zníženie si môže uplatniť iba zamestnanec z príjmu v pracovnom pomere, 

štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo v štátnej službe, ktorý:

◆ Má iba jediného zamestnávateľa

◆ Nie je SZČO

◆ Požiadal písomne zamestnávateľa o uplatnenie OPZP

◼ Pre určenie výšky OP sa použijú všetky jeho príjmy u daného zamestnávateľa

◼ Konštanta 380 € sa alikvotne upraví podľa počtu dní trvania zamestnaneckého vzťahu 
(t.j. neznižuje sa o doby PN, ...)

Zákon 580 o zdravotnom poistení



Odpočítateľná položka
Uplatnenie pri ročnom zúčtovaní:

◼ Pre uplatnenie nie je potrebné podávať žiadne žiadosti.

◼ V RZZP (prvýkrát za rok 2015 v 2016) vypočítala príslušná ZP OPZP na základe 
DP, MVP a dávok 601.

◼ Vlastný proces výpočtu bol mierne modifikovaný novelami zákona o zdravotnom 
poistení v rokoch 2016 aj 2017. To ale platí iba pre zdravotné poisťovne.

◼ V MVP pribudli od začiatku roka 2015 nové údaje: hodnota OPZP, hodnota 
príjmu, ktorý je možné znížiť o OP a hodnota ostatných príjmov

◼ Pre vytvorenie dávky 601 je stanovený nový kód 2P pre oznámenie začiatku a 
konca doby, počas ktorej dochádza k právu využitia OP, ak „cez“ tento dátum trvá 
štatút zamestnanca aj z iného dôvodu (DoPČ, konateľ, ...)

Zákon 580 o zdravotnom poistení



Odpočítateľná položka

Realizácia v programe
◼ V obrazovke OK06 je kmeňový údaj „Uplatniť OPZP“

◼ Údaj „Uplatniť OPZP“ je možné zadať aj v aktualizácii KÚ pri zadávaní 

mesačných mzdových zložiek

◼ V mzdových konštantách je konštanta OPZP s hodnotou 380,00 € s 

platnosťou od 201501

◼ V mzdových zložkách sú MZL 90Z1, 90Z2 a 90Z3

◼ Vo voľbe „Nepravidelné spracovanie je možnosť vytlačiť „Oznámenie o 

vzniku nároku na OP“ (= žiadosť o uplatnenie OPZP v preddavkoch)

◼ Výpočet mzdy počíta OPZP automaticky na základe údaja „Uplatniť OPZP“

◼ Mesačný výkaz do ZP obsahuje aj údaje OPZP

◼ Oznámenie o zmene platiteľa (dávka 601) – obsahuje aj kód 2P

Zákon 580 o zdravotnom poistení



Ročné zúčtovanie poistného

V roku 2021 za rok 2020

opäť vykonajú zdravotné poisťovne. 

Zamestnávatelia NEMAJÚ povinnosť poskytnúť 

im na to údaje.

◼ Termíny pre rok 2021, 
◆ 30.9.2021 – vykonanie RZZP (poisťovne)

◆ Nedoplatok treba uhradiť do 45 dní

◆ Námietku je možné podať do 15 dní

◆ Preplatok – do 45 po márnom uplynutí lehoty na podanie námietky

Zákon 580 o zdravotnom poistení



Zákon o sociálnom poistení

Od str. 11



Zákon 461 o sociálnom poistení

Vybrané konštanty:

◼ VSEOVZM : platný 201901-201912 ..............       954,00 €

◼ VSEOVZM : platný 202001-202012 ..............    1 013,00 €

◼ VSEOVZM : platný 202101-202112 ..............    1 092,00 €

◼ VSEOVZR : platný 201901-201912 ..............  11 448,00 €

◼ VSEOVZR : platný 202001-202012 ..............  12 156,00 €

◼ VSEOVZR : platný 202101-202112 ..............  13 104,00 €

◼ S platnosťou od 1. januára 2015 sumu všeobecného vymeriavacieho základu za 
príslušný rok zverejňuje na svojom webovom sídle Sociálna poisťovňa, a to vždy do 
30. apríla kalendárneho roka nasledujúceho po príslušnom kalendárnom roku. Prvýkrát 
sa tak stalo 30. apríla 2015 zverejnením všeobecného vymeriavacieho základu za rok 
2014 na stránke Sociálnej poisťovne http://www.socpoist.sk/aktuality-vyska-
vseobecneho-vymeriavacieho-zakladu-za-rok-2014-je-

◼ Maximum pre VZ všetkých fondov (okrem ÚP) je v roku 2021 7644,00 €

http://www.socpoist.sk/aktuality-vyska-vseobecneho-vymeriavacieho-zakladu-za-rok-2014-je-


Zákon 461 o sociálnom poistení

Identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca

◼ SP zavádza používanie IČPV od 1.1.2021

◼ Je to nutné „zlo“ pre možnosť zavedenia RZSP (ročného zúčtovania 

sociálneho poistenia) od roku 2023

◼ SP pridelí IČPV každému existujúcemu právnemu vzťahu k 1.1.2021 do ?

◼ SP pridelí IČPV každému novovzniknutému PV na základe prihlášky

◼ Zamestnávateľ má povinnosť IČPV používať:

◆ V RLFO - okrem prihlášky

◆ V mesačnom výkaze (červenom)

◆ Vo výkaze k nepravidelným príjmom (zelenom)

◆ Povinnosť používania je od „dátumu zobrazovania IČPV“



Zákon 461 o sociálnom poistení

Iné úpravy práv a povinností ...

◼ Rozširuje sa okruh osôb pre OČR: týka sa aj vnuka/vnučky, súrodencov, 

starých rodičov, detí, ktoré nie sú v priamom rade, ...

◼ Od 1.4.2021 sa predlžuje maximálna doba pre OČR z doterajších 10 na 14 

dní (v programe sa z tohto dôvodu nič nemení, zmení sa iba zadávanie 

dátumov v MZL 5B21 a 5B22)

◼ Od 1.4.2021 sa zavádza nová dávka „Dlhodobé ošetrovné“.

◆ Určené je na celodennú starostlivosť o osoby v terminálnom štádiu choroby alebo života

◆ Doba je maximálne 90 dní

◆ Po 30 dňoch sa môžu ošetrujúce osoby striedať

◆ Doba je dobou, za ktorú sa neplatí poistné

◆ Výška ošetrovného je 55% DVZ (rovnako ako pri OČR)

◆ Pre toto ošetrovné je v programe nová MZL 5B23

◼ Od 1.4.2021 sa zavádza nová dávka „Tehotenské“

◆ Dávku ... Rieši výhradne SP. V MZD nie je žiadna zmena.



Zákon 461 o sociálnom poistení

Iné úpravy práv a povinností ...

◼ Zamestnávateľ od 1.1.2021 nemusí:

◆ Odhlásiť sa z registra, ak už nemá žiadneho zamestnanca

◆ Oznamovať

⧫ Zmeny v údajoch zamestnanca, ktoré sú v registri osôb

⧫ Začiatok a koniec MD a  RD

◼ Zavádza sa princíp druhej šance pri nesplnení si povinností na čas. Ak dôjde 

s plneniu v dodatočnej 7-dňovej lehote, pokuta sa neuloží.

◼ SP v e-službách bude poskytovať niektoré informácie o zamestnancoch (PN, 

OČR, DDO, poberanie materského, ...)

◼ Ak je zamestnanec na PN a v tom istom čase čerpá dovolenku alebo pracuje 

z domu, táto doba PN sa nepovažuje za dobu, za ktorú sa neplatí poistné 

(prakticky: takúto PN nebudeme zadávať).



Zákon 461 o sociálnom poistení

Dôchodkový vek:

Novelou zákona s účinnosťou od 1.1.2021 sa opäť mení určenie dôchodkového veku.

◼ Výpočet dôchodkového veku je založený na tabuľke č. 3a

◆ Tabuľka bola novelou zákona upravená – u ročníkov 1957 a neskôr sa 

dôchodkový vek znižuje

◆ Zavádza sa aj skupina mužov, u ktorých sa uplatní pre zníženie dôchodkového 

veku počet vychovaných detí

◆ V programe je podpora na základný výpočet dátumu dosiahnutia dôch. veku

◼ Právne účinky nastávajú až dňom, ktorý SP určí ako deň dosiahnutia dôchodkového 

veku, najskôr však dňom jeho určenia.

◼ Právne účinky priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia

◆ Ak zamestnanec doručí rozhodnutie o priznaní dôchodku pred spracovaním miezd za 

obdobie vydania rozhodnutia, netreba robiť žiadne opravy vo výkazoch

◆ Ak zamestnanec doručí rozhodnutie neskôr, robia sa opravy iba od obdobia určeného 

dátumom vydania rozhodnutia



Zákon 461 o sociálnom poistení
Dôchodkový vek:



Zákon 461 o sociálnom poistení
Dôchodkový vek:



Zákon 461 o sociálnom poistení
Dôchodkový vek:



Zákon 461 o sociálnom poistení
Dôchodkový vek:



Zákon 461 o sociálnom poistení

Úrazové poistenie:

Zákonom 266/2017 sa s účinnosťou od 1.1.2018 zmenil text §133 a 

vypustil sa §134.

To znamená, že od roku 2018  až do zmeny v zákone je sadzba 
úrazového poistenia 0,8% .



Zákon 461 o sociálnom poistení

Dohody:

◼ V roku 2020 nedošlo v oblasti dohôd k žiadnym zmenám, ktoré si vyžiadali zmenu v 

programe.

◼ Pre zopakovanie uvádzame tabuľku platenia poistného z dohôd dôchodcov



Zákon 461 o sociálnom poistení

Dohody dôchodcov:

◼ Prehľad platenia poistného z dohôd dôchodcov po 1.7.2018 bez uplatnenia výnimky:

Poistný fond/dôch. SD PSD ID VD VDDV IVD

NP - - - P - -

SP P P P P P P

IP - - P P - P

PvN - - - P - -

GP P P P P P P

UP P P P P P P

RFS P P P P P P

ZP - P* - P - -

Legenda:

Poistný fond:

NP Nemocenské poistenie

SP Starobné poistenie

IP Invalidné poistenie

PvN Poistenie v nezamestnanosti

GP Garančné poistenie

UP Úrazové poistenie

RFS Rezervný fond solidarity

Druh dôchodku:

SD Starobný dôchodok

PSD Predčasný starobný dôchodok

ID Invalidný dôchodok

VD Výsluhový dôchodok pred dosiahnutím dôchodkového veku

VDDV Výsluhový dôchodok po dosiahnutí dôchodkového veku

IVD Invalidný výsluhový dôchodok

Platenie:

P Platenie odvodu z príjmu

P* ZP u PSD sa platí vtedy, ak dôchodca nepoberá dôchodok

K Platenie odvodu z príjmu zníženého o limit (200 Eur)

Inak Odvod sa neplatí



Zákon 461 o sociálnom poistení

Dohody dôchodcov:

◼ Prehľad platenia poistného z dohôd dôchodcov po 1.7.2018 s uplatnením výnimky:

◆ Príjem do 200 Eur vrátane

◆ Príjem nad 200 Eur

Poistný fond/dôch. SD PSD ID VD VDDV IVD

NP - - - P - -

SP - - - P - -

IP - - - P - -

PvN - - - P - -

GP P P P P P P

UP P P P P P P

RFS - - - P - -

ZP - P* - P - -

Poistný fond/dôch. SD PSD ID VD VDDV IVD

NP - - - P - -

SP K K K P K K

IP - - K P - K

PvN - - - P - -

GP P P P P P P

UP P P P P P P

RFS K K K P K K

ZP - P* - P - -



Typy poistných vzťahov: pravidelný príjem
Popis KÚ Skratka Výn. Nad 

lim.
XML RLFO MV

Zamestnanec A Zam.PP ZEC 1 1

Dohoda o vykonaní práce C DoVP-PP ZECD1 3 3

- bez Dôch. poistenia C DoVP-PPB ✓ ZECD1B 33 33

- s výnimkou (znížený VZ) C DoVP-PPV ✓ ✓ ZECD1V 31

Dohoda o prac.činnosti E DoPČ-PP ZECD2 5 5

- bez Dôch. poistenia E DoPČ-PPB ✓ ZECD2B 55 55

- s výnimkou (znížený VZ) E DoPČ-PPV ✓ ✓ ZECD2V 51

Dohoda o brig.práci študenta G DoBPŠ-PP ZECD3 7 7

- bez Dôch. Poistenia I DoBPŠ-PPB ✓ ZECD4 9 9

- s výnimkou (znížený VZ) G DoBPŠ-PPV ✓ ✓ ZECD3V 71

Dlhodobo nezamestnaný N Zam.DN ZECDN 14 14

Dlhodobo nezam. + fondy Q Zam.DNF ZECDNSDP 17 17

... Z najmenej rozvin. Okresov Z Zam. Z NRO ZECNRO 18 18

Doprihlásenie DP k DoBPŠ ZECDDPP 11

Doprihlásenie DP k DoVP ZECD1DPP 19

Doprihlásenie DP k DoPČ ZECD2DPP 21

Iná osoba ako zamestnanec X



Typy poistných vzťahov: nepravidelný príjem
Popis KÚ Skratka Výn. Nad 

lim.
XML RLFO VPP

Zamestnanec B Zam.NP ZECN 2 2

Dohoda o vykonaní práce D DoVP-NP ZECD1N 4 4

- bez Dôch. poistenia D DoVP-NPB ✓ ZECD1NB 44 44

- s výnimkou (znížený VZ) D DoVP-NPV ✓ ✓ ZECD1NV 41

Dohoda o prac.činnosti F DoPČ-NP ZECD2N 6 6

- bez Dôch. poistenia F DoPČ-NPB ✓ ZECD2NB 66 66

- s výnimkou (znížený VZ) F DoPČ-NPV ✓ ✓ ZECD2NV 61

Dohoda o brig.práci študenta H DoBPŠ-NP ZECD3N 8 8

- bez Dôch. Poistenia J DoBPŠ-NPB ✓ ZECD4N 10 10

- s výnimkou (znížený VZ) H DoBPŠ-NPV ✓ ✓ ZECD3NV 81

Doprihlásenie DP k DoBPŠ ZECDDPN 12

Doprihlásenie DP k DoVP ZECD1DPN 20

Doprihlásenie DP k DoPČ ZECD2DPN 22

Iná osoba ako zamestnanec X



V priebehu roka 2020 boli zrealizované v zákonníku práce mnohé 
úpravy, ktoré si vyžiadali aj zmenu v programe MZDY

Zo zmien vyberáme:

Zákonník práce

Podstatná zmena v systéme určenia minimálneho mzdového nároku

• Úplne je zmenený §120

• Mesačný MMN sa určuje pomerom aktuálnej MM a MM v roku 2020

• Upravuje sa na základe rozsahu úväzku a skutočne odpracovaných hodín

• Hodinový MMN sa určuje ako 1/174 mesačného MMN

• Upravuje sa podľa stanoveného týždenného pracovného času

V programe sú vykonané tieto zmeny:

• Zmenený je výpočet MMN

• Zmenená je tabuľka „MNMIN – Minimálne mzdové nároky“

Od str. 16



V priebehu roka 2020 boli zrealizované v zákonníku práce mnohé 
úpravy, ktoré si vyžiadali aj zmenu v programe MZDY

Zo zmien vyberáme:

Zákonník práce

• Príplatky sa „odpútali“ od minimálnej mzdy a priamo v zákone majú 

stanovené pevné hodnoty.

• Príplatok za prácu v sobotu a nedeľu
• MZL: 2261, 2281                1,79 €      3,58 €  

• Príplatok za nočnú prácu
• MZL: 264                                 1,43 €

• Príplatok za prácu vo sviatok (pre dohodára)
• MZL: 218D                               3,58 €

• 13. a 14. plat
• Od roku 2021 je zrušené oslobodenie od dane, fondov, ...

• MZL: 386, 386O, 387, 387O nie je možné v roku 2021 použiť !!!

• Ak sa MZL 368 alebo 387 použijú, spracujú sa ako bežné MZL odmeny.



V priebehu roka 2020 boli zrealizované v zákonníku práce mnohé 
úpravy, ktoré si vyžiadali aj zmenu v programe MZDY

Zo zmien vyberáme:

Zákonník práce

Stravovanie zamestnancov
• Od marca 2021 je možné splnenie povinnosti zamestnávateľa realizovať aj 

finančným príspevkom

• Od marca má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť zamestnancom vo všetkých 

zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na 

pracovisku alebo v jeho blízkosti okrem

• Pracovníkov na pracovnej ceste

• Pracovníkov pri výkone práce vo verejnom záujme a v zahraničí

• Pracovníkov, ktorým poskytuje finančný príspevok

• Zamestnanec má právo vybrať si gastrolístky alebo finančný príspevok

• Zamestnávateľ má právo poskytnúť finančný príspevok, ak technicky nemôže 

zabezpečiť ....

• Zamestnávateľ má právo určiť podmienky, kedy a ako si zamestnanec bude 

vyberať medzi gastrolístkami a finančným príspevkom



V priebehu roka 2020 boli zrealizované v zákonníku práce mnohé 
úpravy, ktoré si vyžiadali aj zmenu v programe MZDY

Zo zmien vyberáme:

Zákonník práce

Stravovanie zamestnancov
• Suma finančného príspevku je 

• najmenej 55% zo sumy 75% stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5-12 

hodín (aktuálne 2,11)

• Najviac 55% stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín (aktuálne 

2,81)

• Suma finančného príspevku nie je mzda

• Príspevok je oslobodený od dane na strane zamestnanca

• Príspevok je daňovým výdavkom na strane zamestnávateľa



Zákonník práce

Dovolenka v rozsahu 5 týždňov
◼ Náleží aj zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa (§103 ods.(2)

◼ V zákone nie sú žiadne ďalšie podmienky ani odkazy

◼ Od januára 2022 sa zvýšenie určí pomerne

◼ Realizovať sa dá iba na základe požiadania zamestnanca

◼ Informácia sa zapíše do kmeňového údaja v obrazovke OK99



Zákonník práce

Príspevok na rekreáciu zamestnancov (opakovanie)

◼ Zatiaľ zostáva v platnosti

◼ Povinný pre zamestnávateľov s 50 a viac zamestnancami

◼ Pre ostatných je dobrovoľný s rovnakými pravidlami

◼ Týka sa zamestnancov v pracovnom pomere (nie dohodárov), ktorých pracovný vzťah trvá ku 

dňu začatia rekreácie nepretržite aspoň 24 mesiacov

◼ Zamestnanec preukáže oprávnené náklady účtovným dokladom, na ktorom je jeho meno. 

Príspevok sa môže poskytnúť aj prostredníctvom „rekreačného poukazu“. 

◼ Zamestnanec musí o príspevok požiadať do 30 dní od skončenia rekreácie

◼ Platí zákaz diskriminácie

◼ Príspevok je vo výške 55% preukázaných oprávnených nákladov, najviac však 275,00 € v 

úhrne za kalendárny rok

◼ Pri kratšom pracovnom úväzku (v čase poskytnutia príspevku) sa limit adekvátne upraví

◼ Príspevok je oslobodený od dane a nevstupuje do VZ pre poistné fondy

◼ Zamestnávateľ môže popri tomto príspevku poskytnúť aj príspevok na rekreáciu zo sociálneho 

fondu (napr. vo výške 45%). Tento príspevok je tiež oslobodený od dane aj fondov.



Zákonník práce

Príspevok na rekreáciu zamestnancov (opakovanie)

◼ Vzťahuje sa na rekreácie, ktoré začali po 31.12.2018

◼ Oprávnenými výdavkami sú:

◆ Služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním aspoň na dve noci na Slovensku

◆ Pobytové balíčky obsahujúce ubytovanie najmenej na dve noci, stravovacie a iné služby 

spojené s rekreáciou na území Slovenska

◆ Ubytovacie služby aspoň na dve noci na území Slovenska, ktorého súčasťou môžu byť aj 

stravovacie služby

◆ Organizované viacdenné aktivity počas školských prázdnin na území Slovenska pre dieťa 

zamestnanca alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ak 

navštevuje základnú školu alebo 1.-4. ročník osemročného gymnázia

◆ Do oprávnených výdavkov spadajú aj výdavky na ďalšie osoby, ktoré sa so 

zamestnancom zúčastnili na rekreácii a to:

⧫ Manžel / manželka

⧫ Vlastné dieťa

⧫ Dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti ....

⧫ Iná osoba žijúca so zamestnancom v spoločnej domácnosti



Zákonník práce

Príspevok na rekreáciu zamestnancov (opakovanie)

Realizácia v programe MZDY:

◼ Nový kmeňový údaj REKREA, ktorý obsahuje úhrn poskytnutých príspevkov od 

začiatku kalendárneho roka

◼ Upravená obrazovka OK04 – Sociálno-mzdové nároky

◼ Nová mzdová zložka 764 na zapísanie výšky oprávnených výdavkov

◼ Nová konštanta DP_REKREA, ktorou sa určuje aktuálna hodnota limitu pre 

poskytnutie príspevku na rekreáciu

◼ Program netestuje dĺžku nepretržitého trvania pracovného vzťahu ku dňu začatia 

rekreácie, nakoľko údaj o začatí rekreácie nemá k dispozícii.



Zákonník práce

Príspevok na rekreáciu zamestnancov (opakovanie)

Realizácia v programe MZDY:

OPRAVY a iné neštandardné zadania:

◼ MZL 764M – na vyplatenie príspevku, ktorý sa vecne týka predchádzajúceho roka;

zadáva sa výška oprávnených nákladov a testuje sa limit čerpania v kmeni za   

xxxx12

◼ MZL 764P – na vyplatenie príspevku, ktorý sa vecne týka predchádzajúceho roka;

zadáva sa výška príspevku a nevykonáva sa žiaden test na kumulatívny limit ani 

žiaden iný

◼ MZL 764O – na čiastočné alebo úplné storno vyplateného príspevku. Testuje sa 

výška príspevku v opravovanom období. Úprava kumulatívu sa realizuje v závislosti 

od opravovaného obdobia: aktuálny kmeň alebo kmeň z decembra opravovaného 

roka.



Zákonník práce

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa (opakovanie)

◼ Zatiaľ zostáva v platnosti

◼ Podmienky sú stanovené v §152b

◼ Je to dobrovoľný príspevok

◼ Týka sa zamestnancov v pracovnom pomere (nie dohodárov), ktorých pracovný vzťah trvá 

nepretržite aspoň 24 mesiacov k začiatku obdobia, na ktoré sa príspevok vzťahuje

◼ Zamestnanec preukáže oprávnené náklady účtovným dokladom, na ktorom je meno dieťaťa 

a obdobie, na ktoré sa výdavok vzťahuje. 

◼ Zamestnanec musí o príspevok požiadať do 30 dní od vystavenia dokladu

◼ Platí zákaz diskriminácie

◼ Príspevok je vo výške 55% preukázaných oprávnených výdavkov, najviac však 275,00 € v 

úhrne za všetky deti a kalendárny rok

◼ Pri kratšom pracovnom úväzku (v čase poskytnutia príspevku) sa limit adekvátne upraví

◼ Príspevok je oslobodený od dane a nevstupuje do VZ pre poistné fondy

◼ Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov upraviť ďalšie 

podmienky poskytnutia tohto príspevku



Zákonník práce

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa (opakovanie)

◼ Oprávnenými výdavkami sú:

◆ výdavky zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa (§152b ods.(3) )

⧫ Vlastné dieťa

⧫ Dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti ....

⧫ Osvojené dieťa

⧫ Iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti

⧫ V kalendárnom roku začiatku obdobia dovŕši najviac 18 rokov

◆ u oprávnenej osoby – športová organizácia zapísaná v registri

◆ výkon športu je pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka

◆ dieťa je členom športovej organizácie aspoň 6 mesiacov (ku dňu začiatku obdobia, na 

ktoré sa výdavok vzťahuje)



Zákonník práce

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa (opakovanie)

Realizácia v programe MZDY:

◼ Nový kmeňový údaj SPORCD, ktorý obsahuje úhrn poskytnutých príspevkov od 

začiatku kalendárneho roka

◼ Upravená obrazovka OK04 – Sociálno-mzdové nároky

◼ Nová mzdová zložka 765 na zapísanie výšky oprávnených výdavkov

◼ Nová konštanta DP_SPORT, ktorou sa určuje aktuálna hodnota limitu pre 

poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa

◼ Program netestuje dĺžku nepretržitého trvania pracovného vzťahu ku dňu začatia 
obdobia ku ktorému sa výdavok vzťahuje, nakoľko tento údaj nemá k dispozícii.

◼ Opravy zatiaľ nie sú riešené ...



Zákonník práce

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa (opakovanie)

Obsah dokladu:

◼ Minimálny obsah dokladu preukazujúceho oprávnenosť výdavku je stanovená v §152b ods (5), 

ale pre zjednodušenie procesu overovania oprávnenosti odporúčame, aby doklad obsahoval 

tieto údaje:

◆ meno dieťaťa

◆ meno uhrádzateľa

◆ dátum členstva dieťaťa

◆ informáciu o registrácii klubu

◆ suma a dátum úhrady členského, jednorazového príspevku, ....

◆ obdobie, ktorého sa platba týka

◆ Kto vedie tréningy (musí byť certifikovaný odborník)



Zákon o dani z príjmov

Od str. 22



Zákon 595 o dani z príjmov

Vybrané zmeny v skratke:
◼ Od 1.7.2021 sa pre určenie daňového bonusu zavedú 3 vekové pásma: 0-6 (2x), 6-15 

(1,7x) 15-?? (1x)

◼ Od 1.1.2022 bude v pásme 6-15 1,85 násobok ...

◼ Príspevok na rekreáciu je zatiaľ bezo zmeny

◼ Príspevok na športovú činnosť dieťaťa je zatiaľ bezo zmeny

◼ Oslobodenie 13. a 14. platu je od roku 2021 zrušené

◼ Od roku 2021 sa ruší kúpeľná starostlivosť

◼ Všetky zaokrúhľovania sa vykonávajú na centy matematicky



Zákon 595 o dani z príjmov
Výpočet nezdaniteľnej časti na daňovníka a manželského partnera

sa odvíja od sumy životného minima k 1.1.2020 (210,20 €)

Suma nezdaniteľnej časti na daňovníka je 21 * ŽM = 4 414,20

Od sumy nezdaniteľnej časti sa dôchodcovi odráta výška starobného dôchodku

Suma nezdaniteľnej časti na manželského partnera je 19,2 * ŽM = 4 035,84

Zníži sa o vlastný príjem partnera

Suma nezdaniteľnej časti sa upraví podľa počtu mesiacov spolužitia manželov 

v spoločnej domácnosti 



Zákon 595 o dani z príjmov

Výpočet nezdaniteľnej časti na daňovníka (2020)

Suma životného minima k 1.1.2020 je 210,20 €

Základ dane Nezdaniteľná časť

<=19 506,56 4 414,20
=92,8 * ŽM =21 * ŽM

>37 163,36 0
= 176.8 * ŽM

Inak 9 290,84-0.25*ZD

=44.2 * ŽM

ZD = základ dane (=príjem – odvody)

Od sumy nezdaniteľnej časti sa dôchodcovi odráta výška starobného dôchodku



Zákon 595 o dani z príjmov
Výpočet nezdaniteľnej časti na manželského partnera (2020)

Veľmi zjednodušená verzia

Základ dane daňovníka Nezdaniteľná časť

<=37 163,36 4 035,84-vpmp
=176.8 * ŽM =19.2 * ŽM

>53 306,72 0
=253.6 * ŽM

Inak 13 326,68-0.25*ZD-vpmp
=63.4 * ŽM

ZD = základ dane daňovníka

Vpmp = vlastný príjem manželského partnera

Suma nezdaniteľnej časti sa upraví podľa počtu mesiacov spolužitia manželov 

v spoločnej domácnosti 



Zákon 595 o dani z príjmov

Výpočet preddavku na daň:
◆ Zdaniteľné príjmy sa v roku 2021 znížia o:

⧫ Nezdaniteľnú časť na pracovníka v sume 375,95€
• Automaticky sa neuplatní, ak je zamestnanec k 1.1. poberateľom dôchodku

⧫ Povinné poistné (SP, ZP)

◆ Zdaniteľná mzda do výšky 3 165,16 sa zdaní sadzbou 19%

◆ Zdaniteľná mzda nad túto hranicu sa zdaní sadzbou 25%    (iba čiastka 

presahujúca sumu 3165,16 = ziv.min. * 176,8 / 12)

◆ Započíta sa daňový bonus (23,22 €)

◆ Na dieťa do 6 rokov uplatní bonus 46,44 € 

(posledný krát v mesiaci, v ktorom dosiahne vek 6 rokov)

◆ Na dieťa do 15 rokov uplatní bonus 39,47 € (od 1.7.2021)

(posledný krát v mesiaci, v ktorom dosiahne vek 15 rokov)



Zákon 595 o dani z príjmov

Príspevok na lekársku preventívnu prehliadku

◼ Podľa §5 ods.7 písm. h) je od dane oslobodený príspevok zo sociálneho 

fondu zamestnávateľa, ak je poskytnutý zamestnancovi na lekársku 

preventívnu prehliadku nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi. 

◼ V programe je preň vytvorená MZL 756 (použiteľná od 2020/01)

Vyhlásenie na uplatnenie NČZD ...

Nie je už potrebné opakovane predkladať, iba pri zmenách.

Tlačivo je iba mierne zmenené na druhej strane



Zákon 595 o dani z príjmov

Hlásenie ...

Tlačivo pre hlásenie za rok 2020 je oproti roku 2019 nezmenené.

Lehota na podanie je do 30.4.2021

Prehľad ...

Tlačivo prehľadu pre rok 2021 je oproti roku 2020 nezmenené

Podáva sa mesačne ! do konca nasledujúceho mesiaca



Zákon 595 o dani z príjmov

Ročné zúčtovanie dane:
◼ Iba na základe písomnej žiadosti zamestnanca podanej do 

15.2.2021 u ktoréhokoľvek zamestnávateľa, u ktorého poberal 

príjmy v roku 2020

◼ Vykoná sa do 31.3.2021, treba ho odovzdať do 30.4.2021

◼ Pokuta za nevykonanie !

◼ Vysporiada sa vo výplate za apríl 2021 v máji 2021

◼ Zrazenie nedoplatku aj do 5.00 € vrátane:

◆ Ak sa uplatňuje postup podľa §50 ... 2% (3%)

◆ Potvrdenie o zaplatení dane treba odovzdať do 15.4.2021



Zákon 595 o dani z príjmov

Ročné zúčtovanie dane:
◼ Zmeny v tlačive RZD oproti roku 2019 sú najmä:

◆ Aktualizácia textov v nadväznosti na zmeny v ustanoveniach §11 a 47

◆ Úprava tabuľky II (v potvrdení o zrazení sa neuvádzajú dátumy)

◼ Vzory tlačív na RZD sú na portáli finančnej správy

www.financnasprava.sk

v sekcii    Formuláre

Tlačivá FRSR a MFSR

Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa §5 ZDP

http://www.financnasprava.sk/


Potvrdenie o príjmoch za rok 2020

◼ Na základe žiadosti do 5.2.2021 (vystaviť do 10.2.2021)

◼ Do 11.3.2021 automaticky všetkým, ktorí nepožiadali o RZD, vystavíme 

potvrdenie a doručíme! (môžeme aj elektronicky)

◼ Obsahuje údaj o príjme z dohôd

◼ Obsahuje údaje o 13. a 14. plate (vyplatená suma, priemerný zárobok, doba 

trvania zamestnania)

◼ Obsahuje rozdelenie poistného na SP a ZP a poistné z príjmov zo zdrojov v 

zahraničí

◼ Obsahuje nové sumy oslobodených plnení (§5 ods.7 písm. n) a o) )

◼ Obsahuje údaj o zrazených príspevkoch na DDS

◼ Obsahuje novú sumu nepeňažného plnenia – ubytovanie (§5 ods.7 písm. p) )

◼ Úhrn príspevkov na rekreáciu

Zákon 595 o dani z príjmov



Vzor potvrdenia 

o príjmoch za 

rok 2020



Vzor žiadosti o 

vykonanie 

ročného 

zúčtovania 

preddavkov na 

daň.

Požiadať treba 

do 15.2.2021



Vzor žiadosti o 

vykonanie 

ročného 

zúčtovania 

preddavkov na 

daň

2.strana



Vzor ročného 

zúčtovania 

preddavkov na 

daň



Vzor ročného 

zúčtovania 

preddavkov na 

daň

II. časť



Zákon 595 o dani z príjmov

Poukázanie 2% zaplatenej dane
(podľa §50 ZDP)

◼ Za rok 2020

◆ okruh prijímateľov zverejňuje v zmysle zákona Notárska 

komora Slovenskej republiky (stav k 31.12.2018)

◆ Minimálna suma je 

⧫ FO: 3,00 €

⧫ PO: 8,00 € pre jedného prijímateľa

◼ Je potrebné ho podať na novom predpísanom tlačive, ktoré má 

aj druhú časť: potvrdenie o zaplatení dane. 



Vzor vyhlásenia 

o poukázaní 

sumy 2% ...



Čo Vás zaujímalo ...



Čo Vás zaujímalo ...

Muž na „materskej“ (opakovanie)

◼ V zmysle zákona o sociálnom poistení muž nemôže byť na materskej 

dovolenke, ale tento „ľudový“ termín má v zákone obdobu, avšak pod iným 

označením. Terminologicky správne je:

◆ Rodičovská dovolenka muža s nárokom na materské – to je ekvivalent 

materskej dovolenky. V programe MZD sa pre zavedenie používa MZL 

5B37 so vznikom vyňatia s kódom 23 (RDMM = rodičovská dovolenka 

muža s nárokom na materské).  Obdobie RDMM sa v ELDP vykazuje 

ako bežná PN, teda odlišne od materskej dovolenky ženy – matky.

◆ Rodičovská dovolenka (po uplynutí obdobia nároku na materské) sa rieši 

už rovnako ako u ženy, teda použitím MZL 5102. V období čerpania RD 

vzniká prerušenie poistenia. Počas čerpania RD môže muž (aj žena) 

uzatvoriť iný PV hoci i na plný úväzok.



Čo Vás zaujímalo ...

Ukončenie PP pri ukončení RD

◼ Ak sa ukončí pracovný pomer počas trvania rodičovskej dovolenky a ukončia 

sa v ten istý deň, má sa za to, že pred skončením pracovného vzťahu nedošlo 

k obnove poistného vzťahu a teda prípadné preplatenie nevyčerpanej 

dovolenky sa považuje za príjem po skončení poistného vzťahu a musí sa 

„rozpočítavať“ (na všetky mesiace v poslednom kalendárnom roku existencie 

posledného poistného vzťahu – zelený výkaz).

◼ Pri takomto skončení pracovného vzťahu nie je potrebné ukončovať RD 

MZL 5102. 

◼ Ak je v parametroch nastavené automatické preplatenie zvyšku dovolenky 

pri ukončení PV, tak program v takomto prípade vygeneruje MZL 3544 (za 

bežný rok) alebo 3545 (za minulé roky).

◼ Ak sú iné záväzky voči zamestnancovi ktoré treba vyplatiť, vyplatia sa 

použitím MZL 354. 



Čo Vás zaujímalo ...

Ukončenie PP pri ukončení RD

◼ Rozpočítanie týchto súm sa zrealizuje na mesiace posledného kalendárneho 

roka, v ktorých trvalo poistenie. Prakticky to znamená rozpočítanie do 

mesiacov január – mesiac nástupu na RD. Mesiace, v ktorých bola 

zamestnankyňa na MD sú ale obdobím, za ktoré sa poistné neplatí.

◼ Príklad:

◼ MD: 11.2.2016 – 06.10.2016

◼ RD: 07.10.2016 – 05.05.2020, 

◼ K 05.05.2020 došlo aj ukončeniu PV a preplateniu dovolenky

◼ Vyplatená suma sa rozpočíta na mesiace 2016/01-2016/10, ale poistné sa bude platiť iba za 

2016/01 a pomernú časť 2016/02 za 10 dní.

◼ Ako sa to dá inak?

◆ Ukončiť RD deň pred ukončením PV (04.05.2020), prísť na jeden deň do 

práce (i tak treba odovzdať veci, papiere, ...) a potom preplatená 

dovolenka je bežným príjmom daného mesiaca.



Čo očakávame v roku 2021?

◼ Množstvo „Korona“ opatrení

◼ Podnikateľské „druhé kilečko“

◼ Zavedenie konceptu „Kurzarbeit“

◼ Ďalšiu elektronizáciu verejnej správy

◼ Astronomické úkazy:

◆ Od polovice marca bude Mars v konjunkcii s Aldebaranom medzi 

Plejádami a Hyádami

◆ 27.4.2021 o 5:32 bude superspln

◆ V auguste budú Jupiter a Saturn v opozícii so slnkom a najbližšie k Zemi

◆ 8.-12.11.2021 mesiac bude postupne prechádzať pred Venušou, 

Saturnom a Jupiterom

◼ ...???




