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Zákony a predpisy

Ktoré sú dôležité pre koniec roka 2022 a začiatok 2023

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

◼ Oznámenie 300/2022 - suma minimálnej mzdy

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

◼ Opatrenie MPSVaR 227/2022 – stanovenie sumy živ. Minima

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

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

◼ Oznámenie Sociálnej poisťovne – suma všeobecného VZ

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

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

Od str. 6



Čo nás najviac potrápilo

◼ Kurzarbeit

◼ Elektronické PN

◼ Ukončenie používania Grid kariet pre SP

◼ Otcovská dovolenka

◼ Zmeny v sumách cestovných náhrad

◼ Zmena v RLFO od decembra 2022

◼ Daňový bonus

◼ Nová OOP ako náhrada výnimky VZ 



Zákon o minimálnej mzde

Od str. 7



Zákon 663 o minimálnej mzde

Platný od 1.2.2008

◼ Minimálna mzda pre rok 2021 bola ustanovená zákonom: 663/2007

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

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

◼ Minimálna mzda pre rok 2022 bola stanovená oznámením 352/2021:

◼ MINMZDAH : platná 202201-202212 ..............  3,7130 €

◼ MINMZDAM: platná 202201-202212 .............. 646,00 €

◼ Minimálna mzda pre rok 2023 je stanovená oznámením 300/2022:

◼ MINMZDAH : platná 202301-202312 ..............  4,023 €

◼ MINMZDAM: platná 202301-202312 .............. 700,00 €



Zákon 663 o minimálnej mzde

Novela platná od 1.1.2021

(opakovanie)

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

◼ Zmenil 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 bola suma MM pre rok 2021 stanovená priamo 
v zákone (§9b)

◼ Pre roky 2022 a 2023 už bolo stanovenie MM v súlade so zákonom 
zverejnené príslušnými oznámeniami.



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 227/2022
na obdobie od 1.7.2022 do 30.6.2023 je 234,42 € (koeficient 
nárastu oproti 218,06 je 1,075)

Od hodnoty životného minima sa odvodzujú hodnoty konštánt:

◼ Daňový bonus (naposledy pre rok 2022)

◼ 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 januára 2022 je zmenená štruktúra dávky 514 (dáta mesačného výkazu). 

Vo výkaze je doplnený údaj „Vymeriavací základ počas výluky Kurzarbeit“. 

Kým nemá obsahovú náplň, mal by byť nepovinný.

◼ Od januára 2023 je opäť zmenená štruktúra dávky 514 a to pridaním 

informácie o použití doplatku do minimálneho preddavku



Zákon 580 o zdravotnom poistení
Minimálne poistné a minimálny preddavok (§13b)

◼ Minimálne poistné sa týka IBA zamestnanca. Ak sa neodvedie poistné za 

zamestnanca a zamestnávateľa spolu v určenej výške, rozdiel doplatí 

zamestnanec!

◼ Minimálne poistné za rok zamestnanca je:

◆ 4%+10% z 12-násobku životného minima

◼ Pre rok 2023 je to 112,52 + 281,30 = 393,82 €

◼ MP sa znižuje o pomernú časť prislúchajúcu ku kalendárnym dňom, kedy

◆ je súčasne poistencom štátu (študent, dôchodca, PN, MD, ...)

◆ je osobou so zdravotným postihnutím

◆ je vyhlásený za nezvestného

◆ sa nepovažoval za zamestnanca

◼ MP sa dorovná v rámci RZZP



Zákon 580 o zdravotnom poistení
Minimálne poistné a minimálny preddavok (§13b)

◼ Minimálny preddavok (za mesiac) zamestnanca je:

◆ 4%+10% zo sumy životného minima

◼ Počas roka 2023 je to 9,37 + 23,44 = 32,81 €

◼ MP sa znižuje o pomernú časť prislúchajúcu ku kalendárnym dňom, kedy

◆ Je súčasne SZČO 

◆ je súčasne poistencom štátu (študent, dôchodca, PN, MD, ...)

◆ je osobou so zdravotným postihnutím

◆ je vyhlásený za nezvestného

◆ sa nepovažoval za zamestnanca

◼ Splnenie podmienok zníženia oznámi zamestnanec zamestnávateľovi na 

„Oznámení“ podľa vzoru zverejneného na stránke MZSR. Ak je niektorá z 

podmienok splnená po celý mesiac, zamestnávateľ nemusí preddavok 

navyšovať.



Zákon 580 o zdravotnom poistení
Minimálne poistné a minimálny preddavok (§13b)

◼ Minimálny preddavok (za mesiac) zamestnanca je:

◆ 4%+10% zo sumy životného minima

◼ Počas roka 2023 je to 9,37 + 23,44 = 32,81 €

◼ MP sa znižuje o pomernú časť prislúchajúcu ku kalendárnym dňom, kedy

◆ je súčasne zamestnancom u iného zamestnávateľa

◆ je súčasne SZČO 

◆ je súčasne poistencom štátu (študent, dôchodca, PN, MD, ...)

◆ je osobou so zdravotným postihnutím

◆ je vyhlásený za nezvestného

◆ sa nepovažoval za zamestnanca

◼ Splnenie podmienok zníženia oznámi zamestnanec zamestnávateľovi na 

„Oznámení“ podľa vzoru zverejneného na stránke MZSR. Ak je niektorá z 

podmienok splnená po celý mesiac, zamestnávateľ nemusí preddavok 

navyšovať.



Zákon 580 o zdravotnom poistení

Minimálne poistné a minimálny preddavok (§13b)

◼ Ak zamestnanec požaduje, aby zamestnávateľ nenavyšoval jeho 

odvod na výšku minimálneho preddavku a spĺňa zákonom 

stanovené podmienky, musí dať zamestnávateľovi oznámenie, v 

ktorom uvedie, že niektorú z podmienok spĺňa. Nemusí uviesť 

ktorú, ale musí uviesť, koľko dní v mesiaci je niektorá z 

podmienok splnená.



Zákon 580 o zdravotnom poistení
Minimálne poistné a minimálny preddavok (§13b)

Vzor 

oznámenia



Zákon 580 o zdravotnom poistení
Minimálne poistné a minimálny preddavok (§13b)

Realizácia v programe MZDY:

◼ Štandardne program pri výpočte mzdy za 2023/01 a neskôr kontroluje 

minimálnu výšku preddavku a pri súčte odvodu za zamestnanca aj 

zamestnávateľa nižšom, ako minimálny preddavok, vygeneruje doplatok do 

minimálneho preddavku mzdovou zložkou 90ZM – Doplatok do MP

◼ Ak zamestnanec spĺňa podmienky na neuplatnenie tohto postupu a doručí 

zamestnávateľovi písomné a podpísané Oznámenie, zadáme túto skutočnosť 

do kmeňových údajov v obrazovke OK06.

◼ Ak sú podmienky na neuplatnenie postupu splnené po celý mesiac, zadáme do 

počtu dní 0 alebo 31 (prípadne číslo väčšie)

◼ Ak sú podmienky splnené iba časť mesiaca, zadáme do počtu dní skutočný 

počet dní splnenia podmienky. Po uzatvorení mesiaca bude potrebné tento 

údaj aktualizovať.

◼ Ak sa zamestnanec rozhodne postupovať podľa uvedeného, má povinnosť 

oznámiť každú zmenu do 8 dní od jej vzniku.



Zákon 580 o zdravotnom poistení
Minimálne poistné a minimálny preddavok (§13b)

Realizácia v programe MZDY:



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



Ročné zúčtovanie poistného

V roku 2023 za rok 2022

opäť vykonajú zdravotné poisťovne. 

Zamestnávatelia NEMAJÚ povinnosť poskytnúť 

im na to údaje.

◼ Termíny pre rok 2023, 
◆ 29.9.2023 (piatok) – 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. 14



Zákon 461 o sociálnom poistení

Vybrané konštanty:

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

◼ VSEOVZM : platný 202201-202212 ..............    1 133,00 €

◼ VSEOVZM : platný 202301-202312 ..............    1 211,00 €  ( 6,9% )

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

◼ VSEOVZR : platný 202201-202212 ..............  13 596,00 €

◼ VSEOVZR : platný 202301-202312 ..............  14 532,00 €

◼ 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. 
Vyhľadať sa dá podľa textu „Všeobecný vymeriavací “. Priamy link je 
https://www.socpoist.sk/nastroje-sluzby/tabulky/tabulka-vseobecneho-
vymeriavacieho-zakladu

◼ Maximum pre VZ všetkých fondov (okrem ÚP) je v roku 2023 8 477,00 €

https://www.socpoist.sk/nastroje-sluzby/tabulky/tabulka-vseobecneho-vymeriavacieho-zakladu


Zákon 461 o sociálnom poistení

Zmeny z dôvodu Kurzarbeit

◼ V marci 2022 vstúpil do účinnosti zákon  215/2021 Z.z. o podpore v čase 

skrátenej práce (Kurzarbeit). Z toho dôvodu vzniklo nové poistné na 

financovanie podpory v čase skrátenej práce (PFP). Odvádza sa:

◆ Za zamestnancov v pracovnom pomere

◆ Sadzba zamestnávateľa je 0,5% z vymeriavacieho základu

◆ Samostatné zaokrúhlenie (na Eurocent nadol)

◆ Úprava sadzby PvN pre zamestnávateľa, ak sa platí PFP, na 0,5%

Pôvodná účinnosť mala byť 1.1.2022, ale bez zmeny obsahu bola preložená 

na marec 2022 ...



Zákon 461 o sociálnom poistení

Odvodová odpočítateľná položka

◆ Od 1.1.2023 sa ruší výnimka z VZ pri DoBPŠ a Dohodách dôchodcov

◆ Od 1.1.2023 sa zavádza OOP pre DoBPŠ a dohody dôchodcov

◆ Počas OOP sa poistenie neprerušuje, iba sa znižuje VZ o 200,00 € pre 

fondy NP, SP, IP, PvN, RFS a PFP (iba po nulu)

◆ V danom mesiaci sa môže uplatniť najviac na jednu dohodu

◆ Začiatok a koniec uplatňovania musí zamestnanec písomne oznámiť 

zamestnávateľovi (vzor oznámenia je na stránke SP, ale je aj v programe) 

a ten je povinný najneskôr v nasledujúci pracovný deň toto oznámiť SP. 

Musí si verifikovať, či oznámenie začiatku bolo prijaté. Ak nie, tak 

nemôže OOP uplatniť (niekto ho „predbehol“).

◆ Účinok začiatku: ak je dátum oznámenia pred vznikom dohody, tak od 

začiatku dohody, inak od nasledujúceho mesiaca.

◆ Účinok konca: od nasledujúceho mesiaca



Zákon 461 o sociálnom poistení
Odvodová odpočítateľná položka

◆ V program sa dátum oznámenia začiatku a konca zadávajú v OK06



Zákon 461 o sociálnom poistení

Dohody s nepravidelným príjmom

◆ Pre odvody poistného z dohôd s nepravidelným príjmom sa zavádzajú 

nové pravidlá:

◆ Každý príjem z dohody s NP sa rozráta na všetky mesiace trvania 

poistenia v bežnom roku (aj s prípadným postupným douplatňovaním 

celkovej výšky OOP, ak bola pre ten-ktorý mesiac aktívna)

◆ Týka sa to aj dohôd s NP, ktoré boli uzatvorené pred 1.1.2023 a 

pokračujú aj po 31.12.2022. Postup, ako sa má naložiť s takouto dohodou 

pri jej ukončení, je komplikovaný a nejasný.



Zákon 461 o sociálnom poistení

Sezónne práce

◼ Vznikol nový typ dohody: dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej 

práce (detailnejšie podmienky takejto dohody sú v časti o zákonníku práce).

◼ Takáto dohoda je vždy s pravidelným príjmom a so špeciálnou Odvodovou 

odpočítateľnou položkou pre SP (sezónne práce); táto OOP-SP je 

automatická, netreba o ňu žiadať.

◼ OOP/SP je vo výške 50% 1/12 všeobecného vymeriavacieho základu (pre 

rok 2023 je to 605,50€) a uplatňuje sa iba na fondy SP a PvN.

◼ Pri uplatnení OOP-SP netreba zamestnanca odhlasovať a prihlasovať, poistné 

trvá po celý čas.

◼ Pre účely dôchodkového poistenia sa ale nezarátavajú mesiace, v ktorých nie 

je vymeriavací základ na SP z dôvodu uplatnenia OOP-SP.

◼ V programe je pre tento nový typ poistného vzťahu vyhradené písmeno „S“

◼ Pre zadávanie prác je nová MZL 635



Zákon 461 o sociálnom poistení
Analytické údaje

◼ SP má od 1.1.2023 povinnosť zhromažďovať určené analytické údaje

◼ Zamestnávateľ má od 1.1.2023 povinnosť tieto analytické údaje viesť, 

aktualizovať, uchovávať a poskytovať ich SP podľa jej pokynov

◼ Sú to tieto údaje:

◆ miesto výkonu práce - kódovaný údaj podľa vyhlášky ŠÚ SR 597/2002 (číselník 

krajov, okresov, obcí, ...) s ďalšími podmienkami kódovania v špeciálnych 

prípadoch (celé územie SR, mimo SR, ...)

◆ Druh vykonávanej práce - opäť kódovaný údaj podľa vyhlášky ŠÚ SR 449/2020 

(ISCO08; tento údaj sa zapisuje v obrazovke OK03 ako "Kód pracovnej 

činnosti")

◆ Rozsah pracovného času - podľa informácií SP sa má uvádzať stanovený alebo 

dohodnutý týždenný pracovný čas. 

◼ Tieto údaje sa majú poskytovať SP prostredníctvom RLFO / ZM

◼ Prostredníctvom MVPP a VPP sa má poskytovať údaj „Počet hodín k VZ“

◼ Za zamestnancov spred 1.1.2023 je povinnosť zaslať AÚ pred podaním MV 

alebo VPP za január 2023.



Zákon 461 o sociálnom poistení
Analytické údaje

V programe je táto požiadavka riešená takto:

◼ Kmeňové AÚ

◆ Kmeňové AÚ sú evidované na OK03 (št.kód miesta VP, Kód prac.čin.)

◆ Export do RLFO je cez tlačidlo „RLFO“ a voľba „Zmena analytických 

údajov“ (vytvorí sa interný typ ZA)

◆ Po vytvorení XML sa pre tento interný typ vytvorí špeciálne 

štruktúrovaný typ ZM, ktorý obsahuje iba minimálne identifikačné údaje 

a AÚ

◼ Mesačné AÚ (počet hodín k VZ)

◆ Hodnoty mesačných AÚ sa počítajú pri výpočte mzdy a ukladajú sa do 

poľa „hodiny“ v MZL pre VZ jednotlivých fondov

◆ Program pre tvorbu MVPP a VPP si tieto hodiny prevezme a zapíše na 

požadované miesto do výkazov MVPP resp. VPP



Zákon 461 o sociálnom poistení
Analytické údaje



Zákon 461 o sociálnom poistení
Analytické údaje



Zákon 461 o sociálnom poistení

Dohody dôchodcov:

◼ Prehľad platenia poistného z dohôd dôchodcov :

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

Inak Odvod sa neplatí



Typy poistných vzťahov: pravidelný príjem

Popis KÚ Skratka XML RLFO MV

Zamestnanec A Zam.PP ZEC 1 1

Dohoda o vykonaní práce C DoVP-PP ZECD1 3 3

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

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

Dohoda o prac.činnosti na 

výkon sezónnej práce

S DoPČSP ZECDVSP 23 23

Iná osoba ako zamestnanec X



Typy poistných vzťahov: nepravidelný príjem

Popis KÚ Skratka XML RLFO VPP

Zamestnanec B Zam.NP ZECN 2 2

Dohoda o vykonaní práce D DoVP-NP ZECD1N 4 4

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

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

Iná osoba ako zamestnanec X



V priebehu roka 2022 boli v zákonníku práce zrealizované mnohé 
úpravy, ktoré si vyžiadali iba drobné zmeny v programe MZDY

Zo zmien vyberáme:

Zákonník práce

Príplatky:

◼ Do 1.6.2023 sú sumy jednotlivých príplatkov určené priamo v texte zákona.

◼ Od 1.6.2023 budú platné nové sumy príplatkov, ktoré budú opätovne 

naviazané na hodnotu minimálnej mzdy, ale budú priamo stanovené 

zákonom. 

Od str. 20

Druh príplatku Do 31.5.2023 Od 1.6.2023

Pohotovosť na pracovisku 4.023 4.023

Pohotovosť mimo pracoviska 0.72 0.81

Práca vo sviatok 3.58 4.03

Práca v sobotu 1.79 / 1.61 2.02 / 1.82

Práca v nedeľu 3.58 / 3.22 4.03 / 3.63

Práca v noci 1.43/1.79 1.6092/2.0115



Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky

Pracovná zmluva má obsahovať:

• Identifikačné údaje zamestnávateľa a zamestnanca

• Druh práce

• Miesto výkonu práce

• Deň nástupu do práce

• Mzdové podmienky

Pracovná zmluva nemusí obsahovať

• Výplatný termín

• Rozsah pracovného času

• Výmera dovolenky

• Dĺžka výpovednej doby

Neplatné sú ustanovenia, ktoré

• Zamestnanca zaväzujú k mlčanlivosti o pracovných podmienkach

• Zamestnancovi zakazujú výkon inej zárobkovej činnosti

Zákonník práce



Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

V ZP je viac nových ustanovení na „ochranu“ tehotných žien, rodičov 
starajúcich sa o deti alebo blízke osoby odkázané na pomoc.

Prijatých je viac povinností zamestnávateľa pri určovaní rozvrhu 
pracovnej doby, určovaní čerpania dovolenky

Zákonník práce



Iné zmeny

Nadväzujúce pracovné vzťahy:

Ak sa jeden pracovný pomer ukončí a ďalší naň priamo nadväzuje 
(začne v nasledujúci pracovný deň), považuje sa to za pokračovanie 
pôvodného pracovného vzťahu so zmenenými alebo aj nezmenenými 
podmienkami.

Zákonník práce



Iné zmeny

Otcovská dovolenka:

Od 1.11.2022:

• Muž musí byť nemocensky poistený a poistenie musí trvať 270 dní

• 14 dní môže poberať materské súčasne s matkou

• Platí ale viac vylučovacích podmienok (iný pracovný vzťah, ...)

• Ak mu vznikne nárok, tak zamestnávateľ MUSÍ voľno poskytnúť a

eviduje ho ako otcovskú dovolenku (vplyv na platenie poistného)

• Ak je s materským, je to obdobie vylúčenia platenia

poistného

• Ak je bez materského, tak sa riadne odvádza

• Do SP ani ZP sa NIČ neohlasuje

Zákonník práce



Iné zmeny

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Od 1.1.2023:

• Nie je podmienka výnimočnosti

• Až 520 hodín v roku

• Priemerný týždenný čas nesmie presiahnuť 40 hodín

• Najviac na 8 mesiacov

• Sú to práce, ktoré závisia od striedania ročných období v oblasti:

• Práce v poľnohospodárstve

• Práce v cestovnom ruchu

• Práce v potravinárstve

• Práce v lesnom hospodárstve

Zákonník práce



Zákon o dani z príjmov

Od str. 22



Zákon 595 o dani z príjmov

Vybrané zmeny v skratke:
◼ Od 1.1.2022 sa pre určenie daňového bonusu zaviedli 3 vekové pásma: 

0-6 (2x), 6-15 (1,85x) 15-?? (1x)

◼ OD 1.7.2022 sa zaviedol úplne nový systém výpočtu daňového bonusu

◼ Príspevok na rekreáciu je bezo zmeny

◼ Príspevok na športovú činnosť dieťaťa je 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

Daňový bonus na deti:
◼ Od 1.7.2022:

◆ Mierne sa pomenili všeobecné podmienky pre poberanie bonusu (vlastné, 

osvojené, mama, otec, babka, ...... nezaopatrené dieťa)

◆ Výpočet je úplne iný:

⧫ Dve vekové kategórie: do 15 (70€) nad 15 (40€)

⧫ Nárok nie je, ak sa na dieťa poberá príspevok na stravu

⧫ Prihliada sa na čiastkový základ dane rodiča vzhľadom na počet detí, na 

ktorý je daňový bonus

◆ Do konca roka 2022 sa môže použiť „starý“ alebo „nový“ spôsob, podľa toho, čo 

je výhodnejšie

◆ Od 2023/01 iba „po novom“, ale s hodnotami 140€  a 50€

◆ V RZD ... komplikované zúčtovanie ...



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

sa odvíja od sumy životného minima k 1.1.2022 (218,06 €)

Suma nezdaniteľnej časti na daňovníka je 21 * ŽM = 4 579,26

Od sumy nezdaniteľnej časti sa dôchodcovi odráta výška starobného dôchodku

Suma nezdaniteľnej časti na manželského partnera je 19,2 * ŽM = 4 186,75

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 (2022)

Suma životného minima k 1.1.2022 je 218,06 €

Základ dane Nezdaniteľná časť

<=20 235,96 4 579,26
=92,8 * ŽM =21 * ŽM

>38 553,01 0
= 176.8 * ŽM

Inak 9 638,25-0.25*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 (2022)

Veľmi zjednodušená verzia

Základ dane daňovníka Nezdaniteľná časť

<=38 553,01 4 186,75-vpmp
=176.8 * ŽM =19.2 * ŽM

>55 300,01 0
=253.6 * ŽM

Inak 13 825,00-0.25*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 2023 znížia o:

⧫ Nezdaniteľnú časť na pracovníka v sume 410,24€
• Automaticky sa neuplatní, ak je zamestnanec k 1.1. poberateľom dôchodku

⧫ Povinné poistné (SP, ZP)

◆ Zdaniteľná mzda do výšky 3 453,79 sa zdaní sadzbou 19%

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

presahujúca sumu 3453,79 = ziv.min. * 176,8 / 12)

◆ Započíta sa daňový bonus:

◆ Na dieťa do 18 rokov uplatní bonus 140,00 € 

(posledný krát v mesiaci, v ktorom dosiahne vek 18 rokov)

◆ Na dieťa nad 18 rokov uplatní bonus 50,00 €

◆ Bonus sa v úhrne obmedzí percentom z ČZD podľa počtu detí



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 2022 je oproti roku 2021 zmenené.

V čase prípravy tejto prezentácie ešte nebolo k dispozícii so všetkými súčasťami.

Lehota na podanie je do 30.4.2023

Prehľad ...

Tlačivo prehľadu pre rok 2023 je oproti roku 2022 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 

15.2.2023 (streda) u ktoréhokoľvek zamestnávateľa, u ktorého 

poberal príjmy v roku 2022

◼ Vykoná sa do 31.3.2023, treba ho odovzdať do 30.4.2023

◼ Pokuta za nevykonanie !

◼ Vysporiada sa vo výplate za apríl 2023 v máji 2023

◼ Zrazenie nedoplatku aj do 5.00 € vrátane:

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

◆ Potvrdenie o zaplatení dane treba odovzdať do 15.4.2023



Zákon 595 o dani z príjmov

Ročné zúčtovanie dane:
◼ Zmeny v tlačive RZD oproti roku 2021 sú najmä:

◆ Pridané údaje súvisiace s novým výpočtom bonusu (riadok 09 rozdelený na viac 

riadkov)

◼ 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 2022

◼ Na základe žiadosti do 6.2.2023 (vystaviť do 10.2.2023)

◼ Do 10.3.2023 (piatok) automaticky všetkým, ktorí nepožiadali o RZD, 

vystavíme potvrdenie a doručíme! (môžeme aj elektronicky)

◼ Obsahuje údaj o príjme z dohôd

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

zahraničí

◼ Obsahuje údaj o zrazených príspevkoch na DDS

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

◼ Obsahuje úhrn príspevkov na rekreáciu

◼ Obsahuje rozpis údajov týkajúcich sa daňového bonusu

Zákon 595 o dani z príjmov
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Zákon 595 o dani z príjmov

Poukázanie 2% zaplatenej dane
(podľa §50 ZDP)

◼ Za rok 2022

◆ okruh prijímateľov zverejňuje v zmysle zákona Notárska 

komora Slovenskej republiky (stav k 31.12.2022)

◆ 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% ...

Za prijímateľa je iba IČO a 

obch. meno.



Čo Vás zaujímalo ...



Čo Vás zaujímalo ...

Muž na „materskej“

◼ 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 Vás zaujímalo ...

Ukončenie PP pri ukončení RD

◼ Parameter, ktorým sa nastaví automatické preplatenie zostatku dovolenky:



Čo očakávame v roku 2023?
◼ Možno predčasné voľby

◼ Podnikateľské „tretie, štvrté kilečko“?

◼ Ďalšiu elektronizáciu verejnej správy (FSSR: OBK, ...)

◼ Zjednodušenie postupov (snáď aspoň v bonusoch ...)

◼ Výraznejší legislatívny kľud alebo zrozumiteľnejšie zákony



Astronomické okienko
◼ Čo sme videli / nevideli

◆ 1.5. ráno sa stretli Venuša a Jupiter, poblíž boli Mars a Saturn

◆ 14.7 – superspln – nádherne pozorovateľný

◆ Od 14.7. veľká konjunkcia (Mesiac, Venuša, Mars, Jupiter, Saturn)

◆ 25.10. – čiastočné zatmenie slnka od 11:15 – bolo krásne počasie

◆ 23.12. – päť planét, ale možnosti pozorovania boli úplne nevyhovujúce

◼ Čo uvidíme v roku 2023?

◆ 1. a 2. marca sa priblížia Venuša a Jupiter

◆ 27.8. bude Saturn v opozícii so slnkom

◆ 31.8 nastane superspln

◆ 9.11. prekryje mesiac Venušu
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