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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Legislatíva – novela Zákona o dani z príjmov – odmena za produktívnu prácu žiaka 
strednej odbornej školy a príjem študenta vysokej školy v čase odbornej praxe 

Legislatíva 

Novela Zákona o dani z príjmov (č. 61/2015 čl. X) 

§ 5 Príjmy zo závislej činnosti 

(1) Príjmami zo závislej činnosti sú 

l) odmena za produktívnu prácu žiaka strednej odbornej školy a príjem študenta vysokej školy v čase odbornej praxe. 

Článok X nadobúda účinnosť od 1. septembra 2015. 

 

Z dôvodovej správy k novele Zákona o dani z príjmov 

Vylúčenie príjmov za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania do samostatného písmena súvisí s previazaním na 
ustanovenia v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, čím tieto príjmy nebudú podliehať 
odvodovému zaťaženiu. 

 

Zákon o zdravotnom poistení 

§ 10b Zárobková činnosť 

(1) Zárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis16h) alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi 
Slovenskej republiky, neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá 

a) právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu18) 

18) § 5 ods. 1 písm. a) až h), j) a k) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

 

Zákon o sociálnom poistení 

§ 4 Zamestnanec 

(1) Zamestnanec na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti je, ak tento zákon 
neustanovuje inak, fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a 
ods. 2 a 3, okrem 

c) žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe 

§ 3 Zárobková činnosť 

(1) Zárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis4) alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi 
Slovenskej republiky, neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá 

a) právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu, 5) 

5) § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

 

S platnosťou od 1.9.2015 bola Zákonom č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov prijatá aj novela Zákona o dani z príjmov, ktorá presunula odmenu za produktívnu prácu 
žiaka strednej odbornej školy a príjem študenta vysokej školy v čase odbornej praxe ako príjmu zo závislej 
činnosti z § 5 ods. 1 písm. a) do nového písmena l). Tým bol tento zdaniteľný príjem vylúčený zo zárobkovej 
činnosti na účely zdravotného poistenia, čím sa žiak/ študent na praxi stáva osobou, ktorá nie je 
zamestnancom na účely platenia poistného na zdravotné poistenie. 

Podľa Zákona o sociálnom poistení sa žiak alebo študent počas praxe nepovažoval za zamestnanca, preto 
sa ani neprihlasoval do Sociálnej poisťovne a neplatili sa za neho odvody na sociálne poistenie. Novelou 
Zákona o dani z príjmov sa navyše príjem žiaka alebo študenta za prax vylúčil z vymeriavacieho základu na 
sociálne poistenie. 

Odmena za prax je aj naďalej zdaniteľným príjmom, ale ak si žiak alebo študent uplatní u platiteľa dane 
nezdaniteľnú časť základu dane, daň z tejto odmeny neplatí. 

 

UPOZORNENIE: Do už existujúcej role so špecifikáciou učebný zadajte na záložke Rola/ Poistenia/ 
Zdravotné poistenie s platnosťou od 1.9.2015 položku neplatí poistné. Zároveň je potrebné odhlásiť žiaka 
alebo študenta s odmenou za prax zo zdravotnej poisťovne, ak je k tomuto dňu v zdravotnej poisťovni 
prihlásený. 
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1.1 Ako správne zadať údaje žiakovi alebo študentovi pri vyplácaní odmeny za prax alebo štipendia 

Platí daň, neplatí odvody na SP a ZP 

Ak ide o odmenu za produktívnu prácu žiaka strednej odbornej školy alebo príjem študenta vysokej školy v 
čase odbornej praxe, zadá sa špecifikácia role učebný, na záložku Sociálne poistenie a Zdravotné poistenie 
sa zadá položka neplatí poistné a na záložku Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy sa zadá PAM položka 
SPF10981 Štipendium – študent – zdan., alebo priamo do mzdy položka SMF10981 Štipendium – študent – 
zdan. Systém od obdobia spracovania miezd september 2015 pri pridávaní novej role so špecifikáciou 
učebný položku neplatí poistné na záložky Sociálne poistenie, Zdravotné poistenie pridá automaticky. Ak si 
takýto žiak alebo študent uplatní u platiteľa odmeny nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, na 
záložku Rola/ Dane/ Daň – rôzne sa pridá položka základná nezdaniteľná časť. 

Po prepočte mzdy sa do mzdy zapíše položka SMF10981 Štipendium – študent - zdan. Odvody na 
zdravotné a sociálne poistenie sa nevypočítajú a rola sa nezahrnie do výkazov. Podľa toho, či si žiak alebo 
študent uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane sa vypočíta alebo nevypočíta daň a rola sa zahrnie do 
daňových výkazov. 

Neplatí daň ani odvody na SP a ZP 

Ak ide o štipendium, ktoré je príjmom od dane oslobodeným, zadá sa špecifikácia role učebný, na záložke 
Sociálne poistenie a Zdravotné poistenie sa zadá položka neplatí poistné a do mzdy sa zadá položka 
SMF10982 Štipendium – študent - nezdan. Za takéhoto žiaka alebo študenta sa nevypočíta daň ani odvody 
na zdravotné a sociálne poistenie a rola sa nezahrnie do výkazov. 

Platí daň aj odvody na SP a ZP 

V prípade, že sa vypláca príjem študentovi, ktorý má charakter štipendia, ale sa považuje za zdaniteľný 
príjem vstupujúci do vymeriavacieho základu na zdravotné a sociálne poistenie, zadá sa špecifikácia role 
pracovný pomer alebo dohoda, na záložku Sociálne poistenie sa zadá položka pravidelný príjem – platí 
poistné resp. nepravidelný príjem – platí poistné, na záložku Zdravotné poistenie sa zadá položka platí 
poistné, podľa toho, či si študent uplatňuje u platiteľa štipendia nezdaniteľnú časť základu dane sa zadá na 
záložku Rola/ Dane/ Daň – rôzne položka základná nezdaniteľná časť a na záložku Rola/ Platy a mzdy/ 
Zložky mzdy sa zadá PAM položka SPF10981 Štipendium – študent – zdan., resp. do mzdy položka 
SMF10981 Štipendium – študent – zdan. V tomto prípade sa vypočíta daň aj odvody na zdravotné 
a sociálne poistenie a rola sa zahrnie do výkazov. 

UPOZORNENIE: Špecifikácia učebný má „vypnutý“ výpočet odvodov na sociálne poistenie, preto ak je 
potrebné v roli vypočítať odvody na SP, nestačí len zadať na záložke Rola/ Poistenia/ Sociálne poistenie 
pravidelný alebo nepravidelný príjem – platí poistné, ale sa musí zadať taká špecifikácia role, ktorá výpočet 
odvodov na sociálne poistenie spustí, napr. pracovný pomer. 

2 SEPA platba UniCredit Bank pre cezhraničné platby v mene EUR 

Boli dopracované cezhraničné SEPA platby v mene EUR pre banku UniCredit Bank. 

V systéme Humanet sa domáce a cezhraničné platby spracovávajú do samostatných súborov. 

Aby sa spracovali domáce platby, musí užívateľ zadať účet do časti Iný účet alebo Účet organizácie, 
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a v generátore bankových operácií Zrážky mať nastavené Domáce platby. 

 

 

Aby sa spracovali cezhraničné platby, musí užívateľ zadať účet do časti Zahraničný účet 

 

a v generátore bankových operácií Zrážky mať nastavené Zahraničné platby. 

 

Štruktúra a obsah xml súboru domácej aj cezhraničnej SEPA platby v mene EUR sú rovnaké. 

3 Doplnenie csv súboru opisu zahraničnej platby o SWIFT 

Pre účely kontroly bol opis zahraničnej platby vo formáte csv doplnený o stĺpec s kódom SWIFT (BIC). 

4 ELDP – doplnenie vpisovania súpisného čísla 
Povinnosti zamestnávateľa a fyzických osôb v dôchodkovom poistení (metodické usmernenie pre zamestnávateľov) 

Údaje o poistencovi 

V prvom oddiele evidenčného listu sa uvádzajú údaje o poistencovi, a to v poradí Priezvisko, Meno, Titul, Rodné priezvisko, Predošlé 
priezvisko, Miesto narodenia, Dátum narodenia, Rodné číslo, Bydlisko: Ulica (pokiaľ obec nemá ulicu, je potrebné rubriku „Ulica” 
ponechať nevyplnenú), Orientačné číslo (môže sa uviesť aj číslo súpisné, prípadne obe a znak lomeno v tejto rubrike, napr. 
1523/12, nie je prekážkou), Obec, PSČ, Dátum vzniku a Dátum zániku pracovného pomeru (iného právneho vzťahu). 

Na základe požiadaviek zákazníkov bolo do ELDP doplnené vpisovanie súpisného čísla do údajov poistenca 
(viď. text z metodického usmernenia pre zamestnávateľov) a do údajov zamestnávateľa a to v poradí 
súpisné/orientačné. 

5 Ukončenie podpory formátu rtf a xls 

V systéme bola ukončená podpora spracovania zostáv do rtf formátu skrytím prepínača. Do tohto formátu 
bolo možné spracovať len zostavy rekapitulácia, riadkové zostavy, tlač mzdovej položky a platby v hotovosti. 

Zároveň bola ukončená podpora spracovania zostavy platby v hotovosti do starého formátu xls skrytím 
prepínača. Túto zostavu je možné spracovať už len do pdf formátu. 

Užívateľ má dnes k dispozícii široké možnosti vytvárania vlastných riadkových zostáv, ktoré je možné 
spracovať do pdf, xlsx a csv formátu. 

 

 

Ing. Martina Lapšová, produktový manažér, Mado spol. s r. o. 

 


