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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Legislatíva 

1.1 Zamestnanec s odvodovou úľavou s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese 

S účinnosťou od 15.12.2016 boli zákonom č. 336/2015 novelizované Zákon o sociálnom poistení a Zákon 
o zdravotnom poistení, ktoré rozšírili odvodovú úľavu aj pre osoby s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom 
okrese. 

Zoznam najmenej rozvinutých okresov vedie a zverejňuje na svojej web stránke Ústredie práce, sociálnych 
vecí a rodiny http://www.upsvar.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733. 
Prvýkrát bol zoznam zverejnený 15.12.2015. Zoznam sa bude upravovať raz za štvrťrok a to vždy ku dňu 
zverejnenia informácií o miere evidovanej nezamestnanosti za posledný mesiac kalendárneho štvrťroka. 

Zoznam najmenej rozvinutých okresov od 15.12.2015 : Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký 
Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov. 

Rovnaký zoznam platí aj od 15.1.2016 

Podmienkou uplatnenia odvodovej úľavy sú okrem trvalého pobytu nasledovné skutočnosti: 

- osoba bola najmenej 6 mesiacov v evidencii uchádzačov o zamestnanie a dôvodom vyradenia z 
evidencie nezamestnaných bol vznik tohto pracovného/ štátnozamestnaneckého pomeru. Splnenie 
podmienky preukazuje Sociálnej poisťovni a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Ústredie 
práce sociálnych vecí a rodiny; 

- odvodová úľava sa vzťahuje len na pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer; ak má osoba 
uzatvorených viac pracovných pomerov, odvodová úľava sa môže uplatniť len u toho zamestnávateľa, 
ktorý prihlásil zamestnanca ako prvý; 

- zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia tohto zamestnanca. Splnenie podmienky 
preukazuje zamestnávateľ tak, že zamestnanca prihlási ako zamestnanca s odvodovou úľavou. 

- zdravotná ani Sociálna poisťovňa neevidujú voči zamestnávateľovi ku dňu vzniku pracovného pomeru 
pohľadávku, ktorú možno predpísať a ktorá je splatná k poslednému dňu mesiaca, ktorý 2 mesiace 
predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom pracovný pomer vznikol (napr. ak pracovný pomer vznikne 
10.3., posudzuje sa stav k 31.1.). Pohľadávka na poistnom na zdravotné poistenie, na ktorú bol 
dohodnutý splátkový kalendár, sa na tento účel považuje za splatenú. 

Odvodová úľava sa uplatňuje odo dňa vzniku pracovného/ štátnozamestnaneckého pomeru: 

- za každý kalendárny mesiac, v ktorom úhrn príjmov vstupujúcich do vymeriavacieho základu nepresiahol 
sumu 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým 
úradom za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo 
štátnozamestnanecký pomer. Pre pracovný pomer, ktorý vznikol v roku 2015 je to hraničná suma 
552,08 eura, pre pracovný pomer, ktorý vznikol v roku 2016 je to hraničná suma 574,86 eura; 

- najviac 12 kalendárnych mesiacov, v ktorých zamestnanec splnil podmienku príjmu; 
- ak pred 12. mesiacom trvania pracovného pomeru zamestnancovi skončil trvalý pobyt v najmenej 

rozvinutom okrese (ďalej len NRO), a to buď preto, že sa presťahoval do okresu, ktorý nie je v zozname 
NRO, alebo preto, že okres bol zo zoznamu NRO vyradený: 

- na účely zdravotného poistenia sa odvodová úľava uplatní do konca mesiaca, v ktorom ešte 
trval trvalý pobyt v NRO aspoň jeden deň; 

- na účely sociálneho poistenia odvodová úľava končí posledným dňom trvania trvalého pobytu 
v NRO. 

Na takýchto zamestnancov sa vzťahujú všetky pravidlá a nároky vyplývajúce zo Zákonníka práce, resp. 
Zákona o štátnej službe, napr. nárok na dovolenku, prekážky v práci s náhradou a bez náhrady mzdy, 
príplatky, pohotovosti, pravidlá pre reťazenie pracovných pomerov na dobu určitú, výpovedné dôvody. 
Odvodová úľava sa vzťahuje aj na pracovné pomery na kratší úväzok, ale nevzťahuje sa na dohody. Počas 
trvania pracovného pomeru s odvodovou úľavou môže zamestnanec uzatvoriť ďalší pracovný pomer alebo 
dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ale na ďalší pracovný pomer alebo dohodu sa 
odvodová úľava nevzťahuje. 

  

http://www.upsvar.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733
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Platenie odvodov 

Počas odvodovej úľavy : 

- zamestnanec nie je povinne nemocensky, dôchodkovo poistený, ani poistený v nezamestnanosti. 
Vzťahuje sa na neho úrazové a garančné poistenie; garančné len v prípade, že zamestnávateľ je 
garančne poistený; 

- na účely zdravotného poistenia sa takýto zamestnanec síce považuje za zamestnanca (uvádza sa do 
výkazov), ale zamestnanec aj zamestnávateľ majú nulové sadzby poistného, t.j. odvody na zdravotné 
poistenie neplatia. Zároveň sa takýto zamestnanec považuje za poistenca štátu. 

V mesiaci, v ktorom zamestnanec prekročil hraničnú sumu pre príjem, vzniká od prvého dňa tohto mesiaca 
povinné nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti (končí obdobie uplatňovania 
odvodovej úľavy) a od tohto mesiaca už ide o riadneho zamestnanca s povinnosťou platiť všetky odvody, 
a to aj v prípade, že v niektorom z nasledujúcich mesiacov jeho príjem bude nižší ako hraničná suma platná 
pre odvodovú úľavu. 

UPOZORNENIE: Pre uplatnenie odvodovej úľavy platí hraničná suma príjmu platná pre rok, v ktorom 
pracovný pomer vznikol, t.j. ak pracovný pomer vznikol v roku 2015, platí hraničná suma platná pre rok 
2015, a to aj pri uplatňovaní odvodovej úľavy v roku 2016. 

V mesiaci, v ktorom došlo k ukončeniu trvalého pobytu v NRO, sa pre splnenie príjmovej podmienky 
posudzuje celomesačný príjem z pracovného pomeru vstupujúci do vymeriavacieho základu. Ak je 
celomesačný príjem najviac vo výške hraničnej sumy, zamestnanec má odvodovú úľavu do dňa ukončenia 
trvalého pobytu v NRO a na zvyšok mesiaca už odvodovú úľavu nemá. V tomto prípade sa príjem vstupujúci 
do vymeriavacieho základu rozdelí pomerne podľa počtu kalendárnych dní, za ktoré sa platí poistné 
v jednotlivých obdobiach. Z pomerne rozdeleného vymeriavacieho základu sa samostatne vypočítajú obvody 
na úrazové a garančné poistenie za obdobie s odvodovou úľavou, a odvody na všetky poistenia za obdobie 
bez odvodovej úľavy. Pre obdobie odvodovej úľavy sa uplatňujú všetky výnimky v posudzovaní obdobia 
vylúčenej doby a obdobia prerušenia povinného poistenia ako pri celomesačnom uplatnení odvodovej úľavy. 

Údaje o poistnom sa vykazujú v dvoch riadkoch mesačného výkazu poistného a príspevkov. 

Tento postup určila Sociálna poisťovňa vo svojom metodickom usmernení z 15.12.2015 pod označením 
MV/SW "672" odvodová úľava - najmenej rozvinuté okresy, z ktorého uvádzame: 

V prípade, ak zamestnancovi, ktorý bol fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d) bod 1b. zákona vznikne povinné nemocenské 
poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti v priebehu kalendárneho mesiaca z dôvodu, že prestane mať trvalý 
pobyt v najmenej rozvinutom okrese, zamestnávateľ vykáže vymeriavacie základy v Mesačnom výkaze poistného a príspevkov v dvoch 
riadkoch. 

Vzhľadom na počet dní poistenia sa pomerne upravia vymeriavacie základy. 

V mesačnom výkaze poistného a príspevkov zamestnávateľ uvedie riadok s typom zamestnanca 18, vymeriavací základ na úrazové 
poistenie, garančné poistenie a počet dní. 

Do ďalšieho riadku uvedie typ zamestnanca 1 a vymeriavací základ na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v 
nezamestnanosti, garančné poistenie, úrazové poistenie a rezervný fond solidarity a počet dní. 

 

Výpočet odvodov na sociálne poistenie v mesiaci, kedy došlo k ukončeniu trvalého pobytu v NRO 

Zamestnancovi skončil trvalý pobyt v NRO 13.1.2016. Pracovný pomer trvá. Ak by v aktuálnom mesiaci 
trvalý pobyt v NRO neskončil, vo výpočte odvodov by bola uplatnená odvodová úľava. 

 

Odvodová úľava na sociálne poistenie sa uplatní za obdobie 1.-13.1.2016, budú sa platiť odvody len na ÚP 
a GP. 

Za obdobie 14.-31.1.2016 už odvodová úľava uplatnená nebude, budú sa platiť všetky odvody. 

Aby bolo možné vypočítať odvody, je potrebné pomerne prerozdeliť príjem vstupujúci do vymeriavacieho 
základu podľa počtu dní, za ktoré sa platí poistné. 

Zamestnanec mal v mesiaci január 2016 príjem vstupujúci do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie 
250,7 €. 
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V aktuálnom mesiaci mal zamestnanec: 

Štrajk 11. a 27.1.2016 

Neplatené voľno 8. a 25.1.2016 

Nemoc 4.-7.1.2016 

 

Počet dní, za ktoré sa platí poistné za obdobie s odvodovou úľavou je 13 - 1 (nepl. voľno)=12. 

Počet dní, za ktoré sa platí poistné za obdobie bez odvodovej úľavy je 18 - 1 (nepl. voľno) – 1 (štrajk) = 16. 

Spolu počet dní, za ktoré sa platí poistné 12 + 16 = 28. 

Výpočet pomerných častí: 

250,7 : 28 = 8,95 (zaokr. na 2 des. miesta nadol) 

Pre obdobie s odvodovou úľavou     8,95 x 12 = 107,4 

Pre obdobie bez odvodovej úľavy    8,95 x 16 = 143,2 

Z týchto vymeriavacích základov sa vypočíta na príslušné fondy suma poistného za zamestnanca 
a zamestnávateľa. 

Údaje sa vykážu do dvoch riadkov mesačného výkazu poistného a príspevkov. 
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Ak užívateľ chce, môže si výpočet zobraziť na záložke SP – odvodová úľava, ktorú si zapne vo voľbe 
Základné nastavenia/ Hodnoty systémových konštánt v zozname skupín systémových konštánt Záložky  

 

Záložka obsahuje dva stĺpce, kde v prvom stĺpci je vyznačené obdobie odvodovej úľavy a vypočítané 
položky podľa výpočtu s odvodovou úľavou a v druhom stĺpci obdobie bez odvodovej úľavy a vypočítané 
položky podľa výpočtu odvodov u riadneho zamestnanca. 

 

V mzde sú vypočítané zosúčtované položky. 

 

Prihlasovanie, odhlasovanie zamestnanca v Sociálnej poisťovni 

Do Sociálnej poisťovne prihlasuje zamestnávateľ zamestnanca s odvodovou úľavou osoby s trvalým 
pobytom v NRO ako typ: 

18 / ZECNRO - Zamestnanec podľa § 4 ods.1 písm. d) bod 1b. zákona v znení účinnom od 15.12.2015 

pred vznikom pracovného pomeru, najneskôr v deň vzniku pracovného pomeru pred začatím vykonávania 
činnosti. Týmto kódom je zamestnanec prihlásený na úrazové a garančné poistenie. 

Ak počas trvania pracovného pomeru vzniknú zamestnancovi aj ostatné poistenia (nemocenské, 
dôchodkové = starobné + invalidné, v nezamestnanosti), zamestnávateľ ho prihlasuje ako typ: 

16 / ZECDNNPDPPVN – Zamestnanec, ktorému vzniklo povinné nemocenské poistenie, DP a poistenie v 
nezamestnanosti podľa § 20 ods.4 zákona v znení účinnom od 01.11.2013 – prihlásenie na povinné 
poistenie: 

- ak uplynulo 12 kalendárnych mesiacov od vzniku pracovného pomeru, prihlasuje sa pred vznikom 
poistenia; 
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- ak poistenie vzniklo z dôvodu prekročenia hraničnej sumy príjmu, prihlasuje sa v lehote splatnosti 
poistného za daný mesiac; 

- ak v mesiaci skončil trvalý pobyt v NRO, prihlasuje sa v lehote splatnosti poistného za mesiac, v ktorom 
prestal mať bydlisko v NRO. 

Pri skončení pracovného pomeru zamestnávateľ odhlasuje zamestnanca v Sociálnej poisťovni ako typ: 

- 18 / ZECNRO, ak až do konca trvania pracovného pomeru má zamestnanec nárok na odvodovú úľavu; 
- 1 / ZEC - Zamestnanec na pravidelný príjem, ak počas trvania pracovného pomeru vznikli ostatné 

poistenia. 

Vykazovanie poistného do Sociálnej poisťovne 

Údaje o poistnom sa za zamestnanca s odvodovou úľavou osoby v NRO vykazujú v mesačnom výkaze 
poistného a príspevkov pod typom zamestnanca: 

- 18 / ZECNRO, ak má zamestnanec celý mesiac nárok na odvodovú úľavu, t.j. vzťahuje sa na neho len 
úrazové a garančné poistenie; 

- 1 / ZEC, ak už zamestnanec celý mesiac nemá nárok na odvodovú úľavu, t.j. vzťahujú sa na neho 
všetky poistenia (bola podaná prihláška s typom 16 / ZECDNNPDPPVN). 

Ak počas mesiaca došlo k ukončeniu trvalého pobytu v NRO, zamestnanec je časť mesiaca s odvodovou 
úľavou a časť mesiaca bez úľavy. Aj v tomto prípade sa údaje o poistnom vykazujú v mesačnom výkaze 
poistného a príspevkov, ale v dvoch riadkoch: 

- v jednom riadku za obdobie s odvodovou úľavou pod typom zamestnanca 18 / ZECNRO; 
- v druhom riadku za obdobie bez odvodovej úľavy pod typom zamestnanca 1 / ZEC. 

Ak zamestnancovi trvala odvodová úľava až do posledného mesiaca trvania pracovného pomeru a bol mu 
vyplatený príjem po skončení pracovného pomeru: 

- ak ani vyplatením príjmu po skončení pracovného pomeru s odvodovou úľavou nedošlo k porušeniu 
podmienky príjmu, platí sa len ÚP a GP, údaje sa vykazujú vo výkaze poistného a príspevkov len 
v jednom riadku pod typom zamestnanca 18 / ZECNRO, za mesiac, v ktorom došlo k vyplateniu príjmu 
po skončení; 

- ak vyplatením príjmu po skončení pracovného pomeru s odvodovou úľavou došlo k porušeniu 
podmienky príjmu, odo dňa vzniku pracovného pomeru vzniká spätne dôchodkové poistenie, na SP, IP 
a RFS sa platia odvody z úhrnu príjmov vyplatených po skončení pomeru a príjmov vyplatených počas 
trvania pomeru (dodatočne spätne sa doplatia odvody na dôchodkové poistenie), na ÚP, GP sa platia 
odvody len z príjmu po skončení. Údaje sa rozpočítajú na obdobie trvania pracovného pomeru, a vykážu 
sa vo výkaze poistného a príspevkov pod typom zamestnanca 17 / ZECDNSDP – Zamestnanec podľa 
§ 4 ods. 2 písm. c) zákona v znení účinnom od 01.11.2013. 

Ak ku dňu skončenia pracovného pomeru zamestnanec stratil nárok na odvodovú úľavu, pri vyplatení príjmu 
po skončení pracovného pomeru sa postupuje ako u riadneho zamestnanca. Pre výpočet odvodov sa príjem 
rozpočíta na mesiace trvania poistného na všetky fondy a údaje sa vykážu vo výkaze poistného 
a príspevkov pod typom zamestnanca 1 / ZEC. 

Prihlasovanie, odhlasovanie v zdravotných poisťovniach 

Do zdravotnej poisťovne zamestnávateľ zamestnanca s odvodovou úľavou prihlasuje na dvoch riadkoch 
hromadného oznámenia kódmi: 

2 Z – oznámenie vzniku právneho vzťahu; 

1W Z – oznámenie odvodovej úľavy (obdobie poistenca štátu). 

Ak počas trvania pracovného pomeru odvodová úľava skončí, zamestnávateľ oznámi do zdravotnej 
poisťovne ukončenie kódu 1W (K) v termíne do konca nasledujúceho mesiaca po zmene (resp. pred 
podaním výkazu za príslušný mesiac). 

Ak zamestnancovi v priebehu mesiaca skončil trvalý pobyt v NRO, odvodová úľava pre zdravotné poistenie 
sa prestane uplatňovať od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, t.j. ukončenie kódu 1W (K) bude 
k poslednému dňu mesiaca, v ktorom došlo k ukončeniu trvalého pobytu v NRO. 

Vykazovanie poistného v zdravotných poisťovniach 

Počas trvania pracovného pomeru s odvodovou úľavou sa zamestnanec vykazuje vo výkaze preddavkov 
poistného na zdravotné poistenie. Vo výkaze je uvedený celkový príjem a vymeriavací základ. Sadzby a 
sumy preddavkov zamestnanca aj zamestnávateľa sú nulové. 
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1.2 Strata nároku na náhradu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo jej krátenie 

Legislatíva – Zákon č. 462/2003 o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

§ 5 Podmienky nároku na náhradu príjmu 

(1) Nárok na náhradu príjmu nemá zamestnanec 

b) ak sa stal dočasne práceneschopným v dôsledku úmyselného trestného činu, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody,  

c) ak porušil liečebný režim určený lekárom, odo dňa porušenia liečebného režimu,  

d) ak sa nezdržiava na mieste určenom počas dočasnej pracovnej neschopnosti bez súhlasu lekára, odo dňa zistenia tejto 
skutočnosti. 

 

§ 8 Výška náhrady príjmu 

(3) Zamestnanec má nárok na náhradu príjmu vo výške polovice náhrady príjmu podľa odseku 1 od prvého dňa dočasnej pracovnej 
neschopnosti, ak sa stal dočasne práceneschopným v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia 
iných návykových látok, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. 

 

Do systému bola dopracovaná možnosť „zrušiť“ výpočet náhrady pri dočasnej pracovnej neschopnosti, resp. 
znížiť jej sumu na polovicu v prípade dôvodov určených zákonom. V tomto prípade užívateľ označí políčko 
Krátenie podľa zákona a v políčku Dôvod krátenia vyberie položku z číselníka. 

 

 

Položka Porušenie liečebného režimu slúži na odňatie náhrady pri DPN podľa § 5 ods. 1 písm. c) a d) 
zákona. Do políčka Dátum krátenia sa zapíše dátum, odkedy systém prestáva počítať náhradu pri dočasnej 
pracovnej neschopnosti. 

Položka Vlastné zavinenie – alkohol slúži na krátenie náhrady pri DPN podľa § 8 ods. 3 zákona, kedy 
systém kráti náhradu pri DPN na 50 % za celé obdobie trvania nároku na náhradu. Pri výbere položky sa do 
políčka Dátum krátenia automaticky zapíše začiatok nemoci. 

Položka Vlastné zavinenie – iné slúži na odňatie náhrady pri DPN podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona, kedy 
systém za celé obdobie trvania nároku na náhradu túto nevypočíta. Pri výbere položky sa do políčka Dátum 
krátenia automaticky zapíše začiatok nemoci. 

 

V prípade, že užívateľ má v databáze nastavené krátenie podľa kolektívnej zmluvy (viď. popis v liste k 
updatu 4.12), ak sa políčko Krátenie podľa zákona v zadaní nemoci neoznačí, systém bude počítať krátenie 
náhrady po výbere dôvodu podľa kolektívnej zmluvy Ak sa políčko Krátenie podľa zákona označí, 
u jednotlivých dôvodov sa bude náhrada krátiť podľa ustanovení zákona. 

 

Obdobie nemoci bez nároku na náhradu príjmu resp. nemocenského a poistenia 

Legislatíva – Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení 

§ 140 Vylúčenie povinnosti platiť poistné poistencom a zamestnávateľom 

(2) Zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v 
nezamestnanosti ani v období, počas ktorého je uznaný za dočasne práceneschopného, v období, počas ktorého sa vypláca 
rehabilitačné alebo rekvalifikačné, a v období, počas ktorého má ospravedlnenú neprítomnosť v práci z dôvodu jeho účasti na štrajku. 

 

Z pohľadu sociálneho poistenia obdobie nemoci bez nároku na náhradu príjmu pri DPN a obdobie nemoci 
bez nároku na nemocenskú dávku sa považuje za vylúčenú dobu, keďže podľa § 140 ods. 2 stačí, že je 
zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného. 

 

Legislatíva – Zákon č. 580/2004 o zdravotnom poistení 

§ 11 Platitelia poistného 

(7) Štát je platiteľom poistného, ak v odseku 8 nie je ustanovené inak, za 

m) fyzickú osobu, 
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1. ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu, 

2. ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia podľa osobitného predpisu a ktorej trvá dočasná pracovná 
neschopnosť,  

3. ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí desiateho dňa potreby ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu a 
ktorej trvá potreba ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu aj po tomto dni alebo  

4. ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť podľa osobitného predpisu, potreba ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného 
predpisu, ktorá je tehotná alebo sa stará o narodené dieťa, a ktorej nevznikol nárok na nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa 
osobitného predpisu z dôvodu, že ku dňu vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre vznik nároku na túto dávku bola zamestnancom, za 
ktorého je platiteľom poistného štát podľa písmena v) alebo sa na ňu vzťahuje osobitný predpis. 

 

Z pohľadu zdravotného poistenia sme toho názoru, že podľa znenia zákona obdobie nemoci bez nároku na 
náhradu príjmu pri DPN a obdobie nemoci bez nároku na nemocenskú dávku nie je obdobím, kedy je za 
poistenca platiteľom poistného štát, keďže v § 11 ods. 7 písm. m) zákona sa obdobie nemoci bez nároku na 
náhradu, resp. bez nároku na nemocenské z dôvodu straty nároku neuvádza. Tým, že zamestnanec za 
obdobie nemoci bez nároku na náhradu, resp. nemocenské iný príjem nemá, stráca štatút zamestnanca. 
Zamestnávateľ ho musí odhlásiť nielen ako poistenca štátu kódom 1O (K), ale aj ako zamestnanca kódom 2 
(K). Zamestnanec sa za tieto dni musí prihlásiť ako dobrovoľne poistená osoba a bude si za tieto dni platiť 
poistné a zdravotné poistenie sám. V tejto veci sme podali dopyt na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, aby 
sme si overili správnosť tohto postupu. 

1.3 Odmeny za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a 
zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára od 1.1.2016 a nová mzdová položka 
SMF60825 Príjmy oslobodené od dane - peňažné 

Podľa § 5 ods. 7 písm. k) Zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú s účinnosťou od 1.1.2016 od dane 
oslobodené odmeny podľa § 5 ods. 1 písm. j), teda odmeny za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa 
volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára. Z 
uvedených príjmov sa od 1.1.2016 neplatí ani zdravotné poistenie (sociálne poistenie sa neplatilo ani pred 
1.1.2016). Uvedená zmena je daná Zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. 

Pre účely vyplácania odmien za výkon predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a 
zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára bola do systému zapracovaná nová špecifikácia 
role volebná komisia. Pre vyplatenie odmeny použite novú mzdovú položku SMF60825 Príjmy oslobodené 
od dane – peňažné, ktorá nevstupuje do základu dane, ani do vymeriavacích základov na platenie poistného 
na sociálne a zdravotné poistenie. 

1.4 Úrazové poistenie za zamestnanca, ktorý je zástupca starostu obce, člen obecnej/mestskej rady a 
člen komisie pri obecnom zastupiteľstve 

Do systému bola zapracovaná zmena vo výpočte odvodov na úrazové poistenie u špecifikácie zastupiteľstvo 
(bez ÚP), u ktorej sa s platnosťou od 1.1.2016 úrazové poistenie počítať nebude. Zmena súvisí so 
stanoviskom Sociálnej poisťovne, ktoré sme obdržali v decembri 2015. 

 

Stanovisko Sociálnej poisťovne z 21.12.2015 

Dňa 9. júla 2015 zaslala Sociálna poisťovňa stanovisko v ktorom sa uvádza, nasledovné: 

Podľa § 16 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov povinne úrazovo poistený je zamestnávateľ, 
ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom 
pomere, v členskom pomere, ktorého súčasťou je aj pracovný vzťah k družstvu, v služobnom pomere okrem fyzickej osoby, ktorá je 
sudca alebo prokurátor alebo ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť, ktorou je výkon verejnej 
funkcie podľa osobitných predpisov (napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov).  

Podľa § 137 ods. 2 Zákonníka práce výkon verejnej funkcie na účely tohto zákona je plnenie povinností vyplývajúcich z funkcie, ktorá je 
vymedzená funkčným obdobím alebo časovým obdobím a obsadzovaná na základe priamej voľby alebo nepriamej voľby alebo 
vymenovaním podľa osobitných predpisov.  

Podľa Uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 576/2012 z 13. decembra 2012  za volenú alebo inú verejnú 
funkciu v zmysle čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) možno okrem funkcií v ústavou predpokladaných 
orgánoch považovať len funkcie v takých orgánoch, ktoré vykonávajú aspoň minimum štátnej (verejnej) moci v rozsahu právomoci, 
ktorá im je zverená zákonom (imperium). Použitie slova „funkcia“ pritom naznačuje, že nemôže ísť o každého zamestnanca v takom 
orgáne, ale len o také miesto, s ktorým je aj skutočne spätá rozhodovacia právomoc, teda možnosť účinne výkon takej moci 
ovplyvňovať. Okrem vedúcich predstaviteľov ústredných a miestnych orgánov štátnej správy a územnej samosprávy môže ísť najmä o 
predstaviteľov verejnoprávnych korporácií alebo inštitúcií, ktoré vykonávajú moc nad svojimi členmi alebo inými osobami. 

Na základe uvedeného máme za to, že verejnú funkciu vykonávajú aj zástupca starostu, člen obecnej/mestskej rady a člen komisie pri 
obecnom zastupiteľstve a preto z titulu výkonu tejto funkcie sú úrazovo poistení. 
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Pri koncipovaní uvedeného stanoviska sa vychádzalo, že výkon zástupcu starostu, člena obecnej/mestskej rady a člena komisie pri 
obecnom zastupiteľstve je výkon verejnej funkcie. 

Po opätovnom, následnom prehodnotení problematiky úrazového poistenia, platia postupy prijaté v roku 2011, to znamená, že 
zamestnávateľ – obec nie je povinne úrazovo poistený za zamestnanca, ktorým je zástupca starostu obce, člen 
obecnej/mestskej rady a člen komisie pri obecnom zastupiteľstve. 

 
V tabuľke uvádzame prehľad výpočtu odvodov na sociálne poistenie z pravidelných a nepravidelných 
príjmov u vzťahov s príjmom zo závislej činnosti plynúcich na základe iných zákonov ako Zákonníka práce. 

 

PRAVIDELNÝ PRÍJEM NEPRAVIDELNÝ PRÍJEM 

Špecifikácia 
PPV: NP DPs DPi PRFS PvN ÚP GP NP DPs DPi PRFS PvN ÚP GP 

funkčný požitok  ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO Nie Nie ÁNO ÁNO ÁNO Nie ÁNO Nie 

spoločník  ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO Nie Nie Nie ÁNO ÁNO ÁNO Nie Nie Nie 

štatutár  ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO Nie Nie Nie ÁNO ÁNO ÁNO Nie Nie Nie 

zastupiteľstvo  ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO Nie Nie Nie ÁNO ÁNO ÁNO Nie ÁNO Nie 

pestúnstvo  ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO Nie               

príkazná zmluva  ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO Nie Nie Nie ÁNO ÁNO ÁNO Nie Nie Nie 

zmluva o dielo  ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO Nie Nie Nie ÁNO ÁNO ÁNO Nie Nie Nie 

učebný  Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

predseda VÚC  ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO Nie Nie ÁNO ÁNO ÁNO Nie ÁNO Nie 

poslanec ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO Nie Nie ÁNO ÁNO ÁNO Nie ÁNO Nie 

starosta obce  ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO Nie Nie ÁNO ÁNO ÁNO Nie ÁNO Nie 

2 Štatistika MŠ SR 1-04 pre rok 2016 

Na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Výkazy-Rozcestník boli zverejnené informácie 
o zmenách v štatistike Škol (MŠVVŠ SR) 1-04. Okrem úpravy tlačiva došlo aj k zmenám v metodike 
vyplňovania údajov. 

Do štatistiky pribudol stĺpec B3. Zmeny sú zapracované do systému. 

 

http://www.p104.svspn.sk/
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3 Nové políčko na záložke Pracovné zaradenie 

Na záložku Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie bolo pridané políčko Hlavná agenda II. 

 

K políčku bol pridaný číselník Druh hlavnej agendy II. 

 

Fungovanie políčka je obdobné ako u políčka Hlavná agenda, t.j. pripojený číselník je editovateľný len cez 
voľbu Základné nastavenia/ Číselníky. Políčko môže užívateľ použiť na evidenciu ďalšieho vlastného 
zoznamu informácií o zamestnancovi. 

 

 

 

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

 

 


