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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Legislatívne zmeny 

1.1 Nové tarifné tabuľky zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme a v štátnej službe 
platné od 1.1.2019 

Zákonom č. 318/2018 boli novelizované zákony: 

 Zákon č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme; 

 Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe. 

Novela zaviedla nové tabuľky: 

 Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z. Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme; 

 Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z. Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov; 

 Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z. Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a 
výskumných a vývojových zamestnancov; 

 Príloha č. 3 k zákonu č. 55/2017 Z. z. Platové tarify štátnych zamestnancov. 

Následne vláda na svojom rokovaní 12.12.2018 schválila dve nariadenia vlády: 

 Nariadenie vlády SR č. 388/2018, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorým sa od 1.1.2019 zvalorizovali o 10 % sumy v tabuľkách: 

 Príloha č. 1 k nariadeniu - Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov; 

 Príloha č. 2 k nariadeniu - Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a 
vývojových zamestnancov; 

 Nariadenie vlády SR č. 389/2018, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov, 
ktorým sa od 1.1.2019 zvalorizovali o 10 % sumy v tabuľke: 

 Príloha č. 1 k nariadeniu - Platové tarify štátnych zamestnancov. 

To znamená, že s platnosťou od 1. januára 2019 je v platnosti základná stupnica platových taríf v znení 
podľa novely zákona č. 553/2003, a ostatné tabuľky sú platné v znení podľa nariadenia č. 388/2018 a č. 
389/2018. 

 

Na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR boli zverejnené niektoré informácie k zmenám 
v odmeňovaní od 1.1.2019, medzi nimi aj list ministerstva v príspevku Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie 
platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2019. 

 

V  súvislosti s prijatím nových súm platových taríf boli do voľby Pomocné dáta PAM/ Tarifné tabuľky pridané 
nové tabuľky: 

 

Aktualizácia funkcie Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy 

Nové tarifné tabuľky prešli výraznými zmenami. Miesto piatich tabuliek pre verejný záujem platia už len tri 
tabuľky. Zmenil sa tiež počet platových tried a platových stupňov v tabuľkách. Navyše zákon definoval 
mechanizmus zmeny platovej triedy. Preto funkcia Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy pre zmeny 
platné od 1.1.2019 obsahuje dve funkcie: 

KROK 1: Aktualizácia tarifných tabuliek a zložiek mzdy 

KROK 2: Aktualizácia platových tried a zložiek mzdy 

http://www.minedu.sk/zamestnanci-rezortu/
http://www.minedu.sk/data/att/13948.pdf
http://www.minedu.sk/data/att/13948.pdf
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V KROKu 1 užívateľ hromadne zmení staré tarifné tabuľky za nové. V KROKu 2 hromadne zmení platové 
triedy podľa zákonom určeného mechanizmu. KROK 2 užívateľ môže, ale nemusí spustiť. Platové triedy môže 
zmeniť ručne priamo na záložke Rola/ Platy a mzdy / Platové zaradenie. 

UPOZORNENIE: Funkciu v KROKu 2 spustite IBA RAZ! Ak by ste spustili funkciu dvakrát, tak pri prvom 
spustení zmeníte napr. platovú triedu zo 14 na 11, a pri druhom spustení zmeníte platovú triedu z 11 na 8. 

Ak užívateľ urobil akúkoľvek chybu pri zápise tarifných tabuliek, kedykoľvek môže chybné zadanie zmeniť 
ručne priamo na záložke Rola/ Platy a mzdy / Platové zaradenie. 

Ak sa užívateľ rozhodne, že funkciu v KROKu 2 nepoužije, u zamestnancov, ktorí boli podľa starej tabuľky 
zaradení do tried, ktoré v nových tabuľkách už neexistujú (napr. pri základnej tabuľke trieda 14), po vykonaní 
KROKu 1 sa hodnota PAM položky vynuluje (logicky, tarify triedy 14 už v novej tabuľke nie sú). Avšak potom, 
ako užívateľ ručne na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Platové zaradenie zaradí zamestnanca do triedy podľa 
novej tabuľky, do PAM položky platovej tarify sa načíta suma podľa novej tabuľky a následne sa zaktualizujú 
sumy aj v ostatných súvisiacich PAM položkách. 

 

Ako program postupuje pri spustení funkcie Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy: 

1. Program načíta zoznam aktívnych rolí. 

 

2. Program zistí pre každú rolu aktuálne platnú tabuľku na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Platové zaradenie. 

 

3. Program nahradí tabuľku s presne definovaným kódom napr. TAB3_03_12 novou tabuľkou s presne 
definovaným kódom TAB3_03_13; to znamená, že ak je v políčku nejaká staršia tabuľka, ako posledná platná, 
tak k aktualizácii tarifnej tabuľky nedôjde. 

Konkrétne k 1.1.2019 budú tarifné tabuľky zmenené nasledovne: 

Predchádzajúca tabuľka Nová tabuľka 

TAB3_03_12 (stará základná) 

TAB4_03_12 (stará vybrané skupiny) 

TAB3_03_13 (nová základná) 

TAB5_03_12 (stará výskum. a zdrav.) 

TAB5a_03_1 (stará uč. VŠ) 

TAB5_03_13 (nová uč. VŠ, výskum.) 

TAB8_03_13 (stará pedagog. zamestnanci) TAB8_03_14 (nová pedagog. zamestnanci) 

TAB2_01_13 (stará štátni zamestnanci) TAB2_01_14 (nová štátni zamestnanci) 

 

UPOZORNENIE: Zdravotníckym zamestnancom musíte tarifnú tabuľku zmeniť od 1.1.2019 ručne, keďže v 
systéme Humanet nie je príznak, podľa ktorého je možné pri hromadnom zápise nových tabuliek určiť, ktorá 
rola je zdravotnícky zamestnanec. 

Vybrané skupiny zamestnancov 

Novela ruší osobitnú stupnicu platových taríf vybraných skupín zamestnancov (pôvodne príloha č. 4). Na zamestnancov odmeňovaných 
v r. 2018 podľa tejto stupnice sa bude od 1.1.2019 vzťahovať základná stupnica platových taríf, zároveň týmto zamestnancom, ktorí budú 
zaradení do platovej triedy 4 až 10, patrí od 1.1.2019 zvýšenie tarifného platu o 5 %. 

Zdravotnícki zamestnanci 

Na zdravotníckych zamestnancov sa od r. 2019 bude vzťahovať základná stupnica platových taríf (v r. 2018 to bola osobitná stupnica). 
Zároveň od 1.1.2019 zdravotníckemu zamestnancovi zaradenému do platovej triedy 4 až 10 patrí zvýšenie tarifného platu o 10 až 25 %. 
Toto zvýšenie tarifného platu určí zamestnávateľ pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. 
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4. Program zapíše s dátumom uvedeným v políčku Dátum účinnosti tabuľku, číslo triedy a stupeň na záložku 
Rola/ Platy a mzdy/ Platové zaradenie a zároveň prepíše hodnotu tarifného platu na záložke Rola/ Platy 
a mzdy/ Zložky mzdy. 

 

5. Program nakoniec zaktualizuje ostatné PAM položky na záložke Rola/Platy a mzdy/ Zložky mzdy, ktoré 
vychádzajú zo sumy tarifného platu. 

 

Ako program postupuje pri spustení funkcie Aktualizácia platových tried a prepočet zložiek mzdy: 

Obdobne ako je popísané vyššie program postupuje pri spustení funkcie Aktualizácia platových tried a zložiek 
mzdy. Rozdiel je len v tom, že miesto nahradenia tabuliek sa nahradí jedna platová trieda druhou platovou 
triedou mechanizmom určeným v zákone. 

 

Postup aktualizácie platových taríf 

Kliknutím na voľbu Personálne údaje/ Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy sa zobrazí formulár 
s funkciami aktualizácie. Najprv vykonajte KROK 1 Aktualizáciu tarifných tabuliek a zložiek mzdy. V políčku 
Platnosť aktualizácie od zadajte dátum, odkedy sa majú údaje z nových tabuliek zapísať na záložku Rola/Platy 
a mzdy/Platové zaradenie a kliknite na tlačidlo Aktualizovať. 

 

O ukončení aktualizácie systém užívateľa informuje zobrazením oznámenia Aktualizácia tarifných tabuliek 
a zložiek mzdy ukončená. 

Funkciou Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy sa na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Platové zaradenie 
zamení posledná platná tabuľka za novú tabuľku. Tá sa zobrazí v políčku Tarifná tabuľka. Zároveň sa 
aktualizujú hodnoty PAM položiek na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy. 

Následne vykonajte KROK 2 Aktualizáciu platových tried a zložiek mzdy. V políčku Platnosť aktualizácie od 
zadajte dátum, odkedy sa majú údaje z platových tried zapísať na záložku Rola/Platy a mzdy/ Platové 
zaradenie a kliknite na tlačidlo Aktualizovať. 

 

UPOZORNENIE: Funkciu KROK 2 spustite IBA RAZ. Upozorňuje na to aj text vedľa funkcie. Ak by ste spustili 
funkciu dvakrát, tak pri prvom spustení zmeníte napr. platovú triedu zo 14 na 11, a pri druhom spustení zmeníte 
platovú triedu z 11 na 8. 
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O ukončení aktualizácie systém užívateľa informuje zobrazením oznámenia Aktualizácia platových tried 
a zložiek mzdy ukončená. 

Funkciou Aktualizácia platových tried a zložiek mzdy sa na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Platové zaradenie 
zmení v políčku Platová trieda podľa mechanizmu určeného v zákone, ktorý sme ako pomôcku uviedli pod 
funkciou. Zároveň sa aktualizuje hodnota PAM položky Platová tarifa. Ak ste mali zadanú aj PAM položku 
Zvýšenie platovej tarify za prax, alebo iné položky, ktoré vychádzajú zo sumy platovej tarify, systém 
automaticky zaktualizuje hodnoty týchto položiek. Zároveň sa zaktualizujú sumy nápočtových položiek 
DEKRETOVANÝ PLAT MESAČNÝ CELKOM a FUNKČNÝ PLAT. 

Po ukončení aktualizácie tarifných tabuliek a platových tried si môžete pre kontrolu spracovať univerzálnu 
riadkovú zostavu URZ006 Zaradenie zamestnancov, resp. URZ006_2 Zaradenie zamestnancov - s kódmi 
tabuliek a sumami platovej tarify, ktoré nájdete vo voľbách Personálne údaje/ Riadkové zostavy a Spracovanie 
miezd/ Tlače a výstupy/ Riadkové zostavy. Zostavy spracujte k dátumu historickej platnosti od 1.1.2019. 

Pre účely spracovania platovej inventúry je nadefinovaná riadková zostava Platová inventúra, dostupná vo 
voľbách Personálne údaje/ Riadkové zostavy a Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Riadkové zostavy. Aj 
túto zostavu spracujte k dátumu historickej platnosti od 1.1.2019. 

Úprava vzorovej riadkovej zostavy URZ019 Platová inventúra 

Nové PAM položky boli doplnené do vzorovej riadkovej zostavy Platová inventúra. 

Nová vzorová riadková zostava URZ006_2 Zaradenie zamestnancov - s kódmi tabuliek a sumami 
platovej tarify 

Do zoznamu vzorových riadkových zostáv bola doplnená nová zostava Zaradenie zamestnancov - s kódmi 
tabuliek a sumami platovej tarify. 

 

1.2 Novela Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme 

S účinnosťou od 1.1.2019 bola zákonom č. 318/2018 prijatá novela Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá priniesla viacero zmien. Niektoré z nich 
sa premietli do zmien v programe. 

SPF10234 Doplatok do funkčného platu - VS § 32f 

SMF10234 Doplatok do funkčného platu - VS § 32f 

Zákon č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

§ 4 Plat zamestnanca  

(1) Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorým je 

w) rozdiel podľa § 32f ods. 13. 

 

§ 32f Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019 

(13) Zamestnávateľ určí zamestnancovi k 1. januáru 2019 nový funkčný plat podľa tohto zákona. Ak je funkčný plat podľa prvej vety 
nižší ako funkčný plat priznaný zamestnancovi k 31. decembru 2018, patrí mu rozdiel do sumy funkčného platu priznaného 
zamestnancovi k 31. decembru 2018; to neplatí, ak ku dňu účinnosti tohto zákona dôjde u zamestnanca k preradeniu zamestnanca do 
nižšej platovej triedy alebo k zníženiu, odňatiu alebo k zániku dôvodu na priznanie platovej náležitosti podľa § 4 ods. 1 písm. c) až l), u) 
alebo písm. v). Počas trvania pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa sa suma rozdielu podľa druhej vety nemení. 

V súvislosti so zavedením novej zložky platu zamestnanca, ktorou je rozdiel podľa § 32f ods. 13, bola do 
systému zapracovaná nová PAM položka SPF10234 Doplatok do funkčného platu - VS § 32f a nová mzdová 
položka SMF10234 Doplatok do funkčného platu - VS § 32f. Pri výpočte SMF položky sa suma z PAM položky 
kráti o úväzok a odpracovaný čas. 
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SPF10162 Zvýšenie tarifného platu - zap. do zákl. platu - % 

SPF10163 Zvýšenie tarifného platu - zap. do zákl. platu – suma 

SPF10164 Zvýšenie tarifného platu - nezap. do zákl. platu - % 

SPF10165 Zvýšenie tarifného platu - nezap. do zákl. platu – suma 

SMF10165 Zvýšenie tarifného platu - nezap. do zákl. platu - suma 

Zákon č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

§ 7 Tarifný plat  

(6) Zvýšenie tarifného platu určeného podľa odseku 1 o 5 % patrí zamestnancovi, ktorý je zaradený do 4. platovej triedy až 10. platovej 
triedy základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a ktorý 

a) zabezpečuje odborné a metodické riadenie škôl a školských zariadení, prípravu pedagogickej dokumentácie, vykonáva metodickú 
činnosť v metodicko-pedagogických centrách alebo zabezpečuje rezortný informačný systém v školskom výpočtovom stredisku podľa 
osobitného predpisu,19)... 

(7) Zdravotníckemu zamestnancovi zaradenému do 4. platovej triedy až 10. platovej triedy základnej stupnice platových taríf 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme patrí zvýšenie tarifného platu určeného podľa odseku 1 o 10 % až 25 %. Zvýšenie 
tarifného platu podľa predchádzajúcej vety a podľa odseku 6 určí zamestnávateľ pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov 
nahor. 

Pre účely § 7 ods. 6 a 7 (nové typy zvýšenia tarifného platu) boli do systému zapracované nové PAM položky 
a mzdová položka pre zvýšenie tarifného platu. Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnej dobe nemáme k 
dispozícii žiadne informácie o tom, ako sa nové plnenia premietnu do rozhodnutí o plate, do platovej inventúry, 
do štatistík či do účtovníctva, zapracovali sme do systému dva typy PAM položiek, ktoré umožnia užívateľovi 
vybrať si, či chcú: 

1. aby sa suma zvýšenia tarifného platu spolu s platovou tarifou započítali do základného platu 
mesačného, a v mzde sa následne počítala už len pomerná časť položky Základný plat mesačný; 

2. alebo, aby sa suma zvýšenia tarifného platu počítala v mzde samostatnou mzdovou položkou. 

Pre spôsob výpočtu podľa bodu 1 sú k dispozícii PAM položky: 

SPF10162 Zvýšenie tarifného platu - zap. do zákl. platu - % 

SPF10163 Zvýšenie tarifného platu - zap. do zákl. platu – suma 

pričom užívateľ použije na pridanie sumy zvýšenia tarifného platu položku SPF10162 Zvýšenie tarifného platu 
- zap. do zákl. platu - %, do ktorej zadá percento zvýšenia, a systém automaticky pridá položku SPF10163 
Zvýšenie tarifného platu - zap. do zákl. platu – suma, do ktorej vypočíta sumu zvýšenia. Zároveň sa suma 
z položky SPF10163 Zvýšenie tarifného platu - zap. do zákl. platu – suma započíta do PAM položky SPF10201 
Základný plat mesačný a samozrejme do PAM položiek SPF10111 FUNKČNÝ PLAT a SPF10101 
DEKRETOVANÝ PLAT MESAČNÝ CELKOM. 

PAM položka SPF10163 Zvýšenie tarifného platu - zap. do zákl. platu – suma sa zahrnie do príslušného 
rozhodnutia o plate a do platovej inventúry. V mzde sa už bude počítať len pomerná časť základného platu 
mesačného do položky SMF10201 Základný plat mesačný. 

Príklad: V SPF10151 Platová tarifa je zadaná hodnota 896,50 €. Užívateľ pridal položku SPF10162 Zvýšenie 
tarifného platu - zap. do zákl. platu - % s hodnotou 5. 

Systém automaticky pridal položku SPF10163 Zvýšenie tarifného platu - zap. do zákl. platu – suma, do ktorej 
vypočítal hodnotu:  896,50 x 5% = 44,825 po zaokr. na 50 eurocentov nahor 45 €. Následne sa do položky 
SPF10201 Základný plat mesačný spočítali sumy platovej tarify a zvýšenia tarifného platu:  

896,5 + 45 = 941,50 

 

V mzde sa vypočíta pomerná časť základného platu mesačného do položky SMF10201 Základný plat 
mesačný: 
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Zamestnanec pracuje na 50% úväzok, odpracoval len časť mesiaca. 

Základný plat mesačný krát úväzok delené fond hodín krát počet odpracovaných hodín = 

= ((941,5 x 0,5) / 88) x 68 = 363,761363 po zaokrúhlení 363,77 € 

 

 
Pre spôsob výpočtu podľa bodu 2 sú k dispozícii PAM položky: 

SPF10164 Zvýšenie tarifného platu - nezap. do zákl. platu - % 

SPF10165 Zvýšenie tarifného platu - nezap. do zákl. platu – suma 

a mzdová položka: 

SMF10165 Zvýšenie tarifného platu - nezap. do zákl. platu - suma 

Užívateľ na pridanie sumy zvýšenia tarifného platu použije položku SPF10164 Zvýšenie tarifného platu - 
nezap. do zákl. platu - %, do ktorej zadá percento zvýšenia. Systém automaticky pridá položku SPF10165 
Zvýšenie tarifného platu - nezap. do zákl. platu – suma, do ktorej vypočíta sumu zvýšenia. Suma z položky 
SPF10165 Zvýšenie tarifného platu - nezap. do zákl. platu – suma sa započíta len do PAM položiek SPF10111 
FUNKČNÝ PLAT a SPF10101 DEKRETOVANÝ PLAT MESAČNÝ CELKOM. 

PAM položka SPF10165 Zvýšenie tarifného platu - nezap. do zákl. platu – suma sa zahrnie do príslušného 
rozhodnutia o plate a do platovej inventúry. V mzde sa bude počítať pomerná časť zvýšenia tarifného platu do 
položky SMF10165 Zvýšenie tarifného platu - nezap. do zákl. platu - suma. 

Príklad: V SPF10151 Platová tarifa je zadaná hodnota 896,50 €. Užívateľ pridal položku SPF10164 Zvýšenie 
tarifného platu - nezap. do zákl. platu - % s hodnotou 5. 

Systém automaticky pridal položku SPF10165 Zvýšenie tarifného platu - nezap. do zákl. platu – suma, do 
ktorej vypočítal hodnotu:  896,50 x 5% = 44,825 po zaokr. na 50 eurocentov nahor 45 €. 

 

V mzde sa vypočíta samostatne pomerná časť platovej tarify do položky SMF10201 Základný plat mesačný 
a samostatne pomerná časť zvýšenia tarifného platu do položky SMF10165 Zvýšenie tarifného platu - nezap. 
do zákl. platu – suma. 
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Zamestnanec pracuje na 50% úväzok, odpracoval len časť mesiaca. 

Základný plat mesačný krát úväzok delené fond hodín krát počet odpracovaných hodín = 

= ((896,5 x 0,5) / 88) x 68 = 346,375 po zaokrúhlení 346,38 € 

Zvýšenie tarifného platu krát úväzok delené fond hodín krát počet odpracovaných hodín = 

= ((45 x 0,5) / 88) x 68 = 17,38636 po zaokrúhlení 17,39 € 

 

Nová mzdová položka SMF10165 Zvýšenie tarifného platu - nezap. do zákl. platu – suma bola doplnená do 
vzorových zostáv výplatných pások, rekapitulácií a mzdových listov. 

Zmena výpočtu položky SPF10368 Príplatok VS - žiaci so znevýhodnením 

Zákon č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

§ 14d Príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 

(3) Príplatok podľa odseku 1 je najviac 2,5 % z platovej tarify 9. platovej triedy prvej pracovnej triedy mesačne. Príplatok sa určí 
pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. 

V súvislosti so zmenou v tabuľke platových taríf pedagogických zamestnancov a následnou zmenou § 14d 
ods. 3 zákona bol zmenený výpočet položky SPF10368 Príplatok VS - žiaci so znevýhodnením, ktorá sa do 
systému pridáva automaticky po pridaní položky SPF10368p Príplatok VS - žiaci so znevýhodnením %. Od 
1.1.2019 sa PAM položka SPF10368 Príplatok VS - žiaci so znevýhodnením vypočíta ako súčin percenta 
zadaného do položky SPF10368p a sumy platovej tarify 9. platovej triedy prvej pracovnej triedy (v tabuľke 
systému Humanet 9. trieda 1. stupeň). 

Úprava rozhodnutí o plate 

Do vzorových formulárov tlačových predlôh rozhodnutí o plate vo voľbe Personálne údaje/ Rozhodnutie o plate 
bol doplnený riadok s uvádzaním rozdielu podľa § 32f ods. 13 zákona. Zároveň bolo do rozhodnutí zahrnuté 
započítavanie nových PAM položiek pre zvýšenie tarifného platu. 

UPOZORNENIE: Tlačové predlohy rozhodnutí sú len vzory, ktoré môžu, ale nemusia užívateľovi svojim 
obsahom a formou vyhovovať. Funkcia Personálne údaje/ Rozhodnutie o plate však dáva užívateľovi možnosť 
používať pri spracovaní rozhodnutí (oznámení) o plate vlastné tlačové predlohy vo formáte docx. Jedinou 
podmienkou je vložiť do týchto vlastných tlačových predlôh parametre, prostredníctvom ktorých sa budú do 
spracovaných výstupov zapisovať údaje z databázy, resp. upraviť vzorové tlačové predlohy podľa vlastných 
požiadaviek. Ako postupovať pri vytvorení rozhodnutia s vlastnou tlačovou predlohou popisuje príloha listu 
Rozhodnutie o plate (dekrét o plate). 

1.3 Kalendár pre rok 2019 

V update 8.08 bol do systému zapracovaný kalendár pre rok 2019. 
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1.4 Aktualizácia mzdových konštánt od 1.1.2019 

S platnosťou od 1.1.2019 boli aktualizované mzdové konštanty. V prílohe nájdete Prehľad základných 
mzdových konštánt od 1. 1. 2019. Túto legislatívnu pomôcku pod názvom Mzdové konštanty nájdete aj na 
našej stránke http://www.humanet.sk/poradca/mzdy. 

Minimálna mzda 

Kód Názov Platí od Hodnota 

MIN_WG_H Minimálna mzda hodinová 01. 01. 2019 2,989 

MIN_WG_M Minimálna mzda mesačná 01. 01. 2019 520 

 

Legislatíva: Nariadenie vlády SR č. 300/2018, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019. 

§ 1 Suma minimálnej mzdy na rok 2019 sa ustanovuje na 

a) 520,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, 

b) 2,989 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. 

Minimálna hodinová mzda zamestnanca pracujúceho v ustanovenom týždennom pracovnom čase 38,75 h/týž 
je 3,0854 €/h, a zamestnanca pracujúceho v ustanovenom týždennom pracovnom čase 37,5 h/týž je 
3,1883 €/h. V súvislosti so zvýšením minimálnej mzdy sa automaticky zvyšujú minimálne mzdové nároky 
a mzdové zvýhodnenia odvodené od sumy minimálnej mzdy ako sú mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, 
mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, neaktívna časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, neaktívna 
časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska a iné. 

Maximálny ročný vymeriavací základ na zdravotné poistenie pre dividendy 

Maximálny vymeriavací základ z dividend zostáva v platnosti aj naďalej, a od 1.1.2019 sa zvyšuje na sumu 
57240 € (výpočet: 60 x 954 = 57240 €; 954 € je priemerná mesačná mzda v hospodárstve za rok 2017). 

Kód Názov Platí od Hodnota 

IHEALTH_DY Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie - dividendy 
- ročný 

01. 01. 2019 57240 

Maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie 

Kód Názov Platí od Hodnota 

IDISAB_MB Maximálny vymeriavací základ na dôchodkové invalidné 
poistenie 

01. 01. 2019 6678 

IILLNES_MB Maximálny vymeriavací základ na nemocenské poistenie 01. 01. 2019 6678 

IPENS_MB Maximálny vymeriavací základ na dôchodkové starobné 
poistenie 

01. 01. 2019 6678 

IRESERV_MB Maximálny vymeriavací základ na rezervný fond 01. 01. 2019 6678 

ISECURE_MB Maximálny vymeriavací základ na garančné poistenie 01. 01. 2019 6678 

IUNEMPL_MB Maximálny vymeriavací základ na poistenie v nezamestnanosti 01. 01. 2019 6678 

 

Legislatíva: Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení 

§ 138 Vymeriavací základ 

(6) Vymeriavací základ v úhrne je mesačne najviac 

a) na platenie poistného na nemocenské poistenie zamestnancom, povinne nemocensky poistenou samostatne 
zárobkovo činnou osobou a dobrovoľne nemocensky poistenou osobou v kalendárnom roku 7-násobok jednej 
dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza 
kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na nemocenské poistenie,  

b) na platenie poistného na dôchodkové poistenie zamestnancom, povinne dôchodkovo poistenou samostatne 
zárobkovo činnou osobou a dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou a na platenie poistného na poistenie v 
nezamestnanosti zamestnancom a dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti v kalendárnom roku 7-násobok 
jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza 
kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.  

 (9) Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové 
poistenie, poistného na garančné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného 
fondu solidarity za každého jeho zamestnanca je mesačne najviac v kalendárnom roku 7-násobok jednej dvanástiny 
všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, 

http://www.humanet.sk/poradca/mzdy
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v ktorom sa platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na garančné poistenie, 
poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity. 

Výpočet: 11448:12x7=6678 

Všeobecný vymeriavací základ 

Kód Názov Platí od Hodnota 

ASSESSBASE Všeobecný ročný vymeriavací základ 01. 01. 2019 11448 

Pre rok 2019 platí všeobecný vymeriavací základ za rok 2017 v sume 11448 €. 

https://www.socpoist.sk/aktuality-vyska-vseobecneho-vymeriavacieho-zakladu-za-rok-2017-je-11-448-eur/48411s65784c 

Hranica príjmu dlhodobo nezamestnaného občana pre uplatnenie výnimky z platenia odvodov 

Kód Názov Platí od Hodnota 

LUNEMPLIM Hranica príjmu pre dlhodobo nezamestnaného 01. 01. 2019 639,18 

 

Legislatíva: Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení 

§ 4 ods. 1) písm. d) 

2. suma jej mesačného príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z tohto pracovného pomeru alebo 
štátnozamestnaneckého pomeru nie je vyššia ako 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej 
republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) za rok, ktorý 2 roky predchádza 
kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, 

Výpočet: 67 % z 954 (priemernej mzdy v hospodárstve za 2 roky dozadu) = 639,18 

http://www.socpoist.sk/zamestnanec---zamestnavatel/55163s 

Percento odvodu do fondu dôchodkového starobného poistenia za zamestnávateľa pre druhý pilier 

Kód Názov Platí od Hodnota 

IPENS_OSP Percento odvodu do fondu dôchodkového starobného poistenia za 
zamestnávateľa pre druhý pilier 

01. 01. 2019 4,75 

 

Legislatíva: Zákon č. 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení 

§ 22 Sadzba povinných príspevkov  

Sadzba povinných príspevkov je 

a) od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 4 % z vymeriavacieho základu, 

b) v roku 2017 4,25 % z vymeriavacieho základu, 

c) v roku 2018 4,50 % z vymeriavacieho základu, 

d) v roku 2019 4,75 % z vymeriavacieho základu, 

Maximálny denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

Kód Názov Platí od Hodnota 

MAXDVZ Max. DVZ na nemoc 01. 01. 2019 62,7287 

 

Legislatíva: Novela č. 285/2016 Zákona č. 462/2003 o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 

§ 8 Výška náhrady príjmu 

(7) Denný vymeriavací základ určený podľa odsekov 5 a 6 nesmie byť vyšší ako denný vymeriavací základ určený 
z 2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza 
kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie náhrady príjmu. 

(2x11448)/365 = 62,72876712328767 = 62,7287 (zaokr. na 4DM nadol) 

K spôsobu výpočtu maximálneho denného vymeriavacieho základu nájdete na našej stránke 
http://www.humanet.sk/poradca/mzdy aktualizovanú legislatívnu pomôcku pod názvom Maximálny denný 
vymeriavací základ. 

  

https://www.socpoist.sk/aktuality-vyska-vseobecneho-vymeriavacieho-zakladu-za-rok-2017-je-11-448-eur/48411s65784c
http://www.socpoist.sk/zamestnanec---zamestnavatel/55163s
http://www.humanet.sk/poradca/mzdy
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Hranica príjmu pre vyššiu sadzbu dane 

Kód Názov Platí od Hodnota 

TRHLIMIT Hranica príjmu pre daň vyššiu 01. 01. 2019 3021,37 

TRHLIMITY Hranica príjmu pre daň vyššiu - ročná 01. 01. 2019 36256,38 

 

Legislatíva: Zákon č. 595/2003 o dani z príjmov 

§ 15 Sadzba dane  

Sadzba dane je, okrem § 15a, § 43 a 44, pre  

a) fyzickú osobu 

1. zo základu dane zisteného podľa § 4 

1a. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane, 

Výpočet: 176,8x 205,07= 36256,376= 36256,38 

36256,38/12= 3021,365 = 3021,37 

Informácia k sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2019 

 

Nezdaniteľná časť základu dane daňovníka 

Kód Názov Platí od Hodnota 

TAXDECBASE Základná nezdaniteľná časť 01. 01. 2019 328,11 

TAXDECBASY Základná nezdaniteľná časť - ročná 01. 01. 2019 3937,35 

Legislatíva: Zákon č. 595/2003 o dani z príjmov 

§ 11 Nezdaniteľné časti základu dane 

(2) Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý 

a) sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy životného minima39a) platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho 
obdobia (ďalej len "platné životné minimum"), nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 
19,2-násobku sumy životného minima 39a) platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (ďalej len "platné 
životné minimum"), 

výpočet: 19,2x 205,07= 3937,344= 3937,35 

3937,35/12= 328,1125 = 328,11 

Informácia k sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2019 

Daňový bonus 

Kód Názov Platí od Hodnota 

TAXBONCHIL Daňový bonus na dieťa 01. 01. 2019 22,17 

Informácia k sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2019 

1.5 Nové Potvrdenie o zdaniteľnom príjme pre rok 2018 

Dňa 21.12.2018 zverejnila Finančná správa SR na svojom portáli Informáciu o určení vzoru tlačiva 
používaného v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov platného za 
rok 2018. 

 

Pre rok 2018 tak bol určený už tretí v poradí vzor tlačiva Potvrdenia o zdaniteľnom príjme. Verzia 
POT39_5v18-ubytovanie reflektuje na zmeny v Zákone o dani z príjmov prijaté novelou č. 368/2018, účinné 
od 1.1.2019. Touto novelou sa rozširuje okruh príjmov oslobodených od dane. Oslobodenie od dane 
nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi na účely zabezpečenia ubytovania zamestnanca možno 
prvýkrát uplatniť pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie 2018. 

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/novinky-z-legislativy/_1/D%c3%a1tum%20publikovania/Mw==/MTM=/MA==/MQ==/NTA=/bnVsbA==/opb
https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/novinky-z-legislativy/_1/D%c3%a1tum%20publikovania/Mw==/MTM=/MA==/MQ==/NTA=/bnVsbA==/opb
https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/novinky-z-legislativy/_1/D%c3%a1tum%20publikovania/Mw==/MTM=/MA==/MQ==/NTA=/bnVsbA==/opb
https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/novinky-z-legislativy/_1/D%C3%A1tum%20publikovania/Mw==/MTM=/MA==/MQ==/NTA=/bnVsbA==/opb
https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/novinky-z-legislativy/_1/D%C3%A1tum%20publikovania/Mw==/MTM=/MA==/MQ==/NTA=/bnVsbA==/opb
https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/novinky-z-legislativy/_1/D%C3%A1tum%20publikovania/Mw==/MTM=/MA==/MQ==/NTA=/bnVsbA==/opb
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Zamestnávateľ, ktorého prevažujúca činnosť je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke, ktorý 
v zdaňovacom období 2018 zamestnancovi poskytol nepeňažné plnenie na účely zabezpečenia ubytovania 
zamestnanca podľa § 19 ods. 2 písm. s) druhého bodu Zákona o dani z príjmov, uvedie v novom tlačive na 
riadku 13 úhrnnú sumu tohto nepeňažného plnenia. Ak takýto zamestnávateľ vystavil zamestnancovi 
Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch podľa vzorov platných do 31.5.2018, vystaví zamestnancovi opravné 
potvrdenie. 

Ak sa na zamestnanca nevzťahuje oslobodenie nepeňažného príjmu na ubytovanie podľa § 5 ods. 7 
písm. p) a § 52zu ods. 1, pre rok 2018 bude podľa usmernení Finančnej správy SR akceptované aj potvrdenie 
vystavené na tlačive POT39_5v17, ak bolo vystavené do 31.5.2018, a potvrdenie vystavené na tlačive 
POT39_5v18 ak bolo vystavené po 31.5.2018. 

Z informácie od Finančnej správy SR 

Zamestnancom, na ktorých sa oslobodenie nepeňažného príjmu na ubytovanie nevzťahuje zamestnávateľ vystaví potvrdenia za 
zdaňovacie obdobie 2018  na týchto vzoroch tlačiva : 

• akceptuje sa potvrdenie  na tlačive POT39_5v17 - v prípade, ak bolo zamestnávateľom vystavené do 31.5.2018 

• akceptuje sa potvrdenie  na tlačive POT39_18 v prípade ak bolo zamestnávateľom vystavené po 31.5.2018 . 

 

UPOZORNENIE: Takto spätne od dane oslobodené nepeňažné plnenie za ubytovanie nebude mať vplyv na 
odvody za rok 2018. Podľa zákona č. 368/2018, ktorý okrem Zákona o dani z príjmov v čl. II novelizoval aj 
Zákon o sociálnom poistení, zostáva príjem, dodatočne oslobodený za rok 2018, súčasťou vymeriavacieho 
základu. 

Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení 

§ 293eh Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2019 

Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 je aj príjem oslobodený od dane podľa osobitného predpisu,127) 
ktorý plynie zamestnancovi počas kalendárneho roka 2018.“ 

Poznámka pod čiarou k odkazu 127 znie: 

127) § 5 ods. 7 písm. p) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 368/2018 Z. z. 

U zdravotného poistenia obdobné ustanovenie nebolo prijaté, tak možno predpokladať, že dodatočne od dane 
oslobodená suma bude vysporiadaná v ročnom zúčtovaní preddavkov na zdravotné poistenie za rok 2018. 
V súčasnej dobe však nie sú dostupné žiadne informácie. 

Nová mzdová položka SMF90987 Suma do r. 13 potvrdenia o zdaň. príjme 2018 

Zákon č. 595/2003 o dani z príjmov 

§ 5 Príjmy zo závislej činnosti 

(7) Okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako 

p) nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere24h) od zamestnávateľa, ktorého prevažujúca činnosť je 
výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke, na účely zabezpečenia ubytovania zamestnanca podľa § 19 ods. 2 písm. s) druhého 
bodu v úhrnnej sume najviac 60 eur mesačne, ktoré sa určí v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých bolo zabezpečené 
ubytovanie v príslušnom kalendárnom mesiaci; ak takto určené plnenie presiahne sumu 60 eur alebo jej pomernú časť zodpovedajúcu 
výške podľa počtu dní ubytovania v príslušnom kalendárnom mesiaci, do zdaniteľných príjmov sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú 
sumu. 

§ 52zu Prechodné ustanovenia k úpravám účinným k 1. januáru 2019  

(1) Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. p) v znení účinnom od 1. januára 2019 sa použije na nepeňažné plnenia poskytnuté zamestnancom 
od zamestnávateľa po 31. decembri 2017 prvýkrát pri vykonaní ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobie roku 2018 alebo pri 
podaní daňového priznania po 31. decembri 2018. Ustanovenia § 19 ods. 2 písm. s) druhého bodu a § 21 ods. 1 písm. f) v znení účinnom 
od 1. januára 2019 sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2018. 

 

Ak ste poskytovali zamestnancom príspevok na bývanie, ktorý ste počas roka zdaňovali preddavkom, a na 
tento príspevok sa vzťahujú ustanovenia § 5 ods. 7 písm. p) a § 52zu ods. 1 Zákona o dani z príjmov 
o oslobodení od dane, je potrebné sumu oslobodenú od dane vypočítať, a uviesť v úhrnnej ročnej sume do 
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novej mzdovej položky SMF90987 Suma do r. 13 potvrdenia o zdaň. príjme 2018 v decembrovej výplate. Tým 
sa táto suma zapíše do nového riadku 13 Potvrdenia o zdaniteľnom príjme. 

 

 

1.6 Uvádzanie súm do riadku 12 Potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2018 podľa usmernenia 
FSSR 

Na základe usmernenia Finančnej správy SR sa do riadku 12 potvrdenia majú uvádzať údaje o priemernom 
mesačnom zárobku (funkčnom plate) aj dobe trvania k 30. aprílu v prípade vyplatenia 13. platu, a to aj napriek 
tomu, že tento príjem v roku 2018 nebol od dane oslobodený a  riadok 07 sa nevypĺňal. 

 
Informácia z Finančnej správy SR 

V roku 2018 do Potvrdenia v riadku 12 uvediete aj priemerný mesačný zárobok pre účely 13. platu , napriek tomu, že 13. plat v roku 
2018 nie je oslobodený od dane. Rovnako uvediete aj dobu trvania zamestnania pre tento údaj – t.j. k 30. aprílu 2018. 

Ak bude vyplatený 14. plat, tak je potrebné v riadku 12 vyplniť aj priemerný mesačný zárobok na účely jeho oslobodenia, resp. jeho časti 
(najviac do sumy 500 eur)  a tiež aj dobu trvania zamestnania k 31. októbru t.j. aspoň 48 mesiacov.  

Pre účely oslobodenia 14. platu je potrebné aby bol vyplatený 13. plat (aj keď nie je v r. 2018 oslobodený od dane), ale aby boli splnené 
podmienky pre oslobodenie (tak ako sú stanovené v zákone) a tiež aby doba trvania zamestnania k 30. aprílu bola minimálne  42 mesiacov 
- pre účely oslobodenia 14. platu. 

V systéme boli vykonané opatrenia, aby sa pri vyplatenom 13. plate v roku 2018 tieto údaje do potvrdenia 
o zdaniteľnom príjme zapísali. 

UPOZORNENIE: Priemerný mesačný zárobok a doba trvania zamestnania k 30. aprílu sa do potvrdenia 
zapíšu len ak užívateľ pri zadávaní sumy 13. platu použil mzdovú položku SMF20305 Odmena – 13. plat s 
úľavami celkom. 
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1.7 Vyhlásenie k dani na rok 2019 

Na stránke Finančnej správy SR v časti Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 
5 ZDP bola zverejnená informácia o tom, že vzor tlačiva z roku 2018 sa použije aj na zdaňovacie obdobie roka 
2019. 

 

Tlačivo sa nachádza vo voľbe Personálne údaje/ Formulárové zostavy ako formulárová zostava s názvom 
Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb. 

1.8 Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2018 

Na stránke Finančnej správa SR v časti Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 
5 ZDP bol zverejnený vzor tlačiva Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo 
závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon“) za zdaňovacie obdobie (rok) – ŽIA38v18, ktoré sa použije za zdaňovacie obdobie roku 2018. 

 

Tlačivo bolo sprístupnené vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Vyrovnanie dane/ 2018/ Žiadosť. 

1.9 Výkaz ÚPSVaR za rok 2018 

Vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Výkazy/ Výkaz ÚPSVaR bolo zapracované nové tlačivo výkazu 
pre rok 2018. Do nového výkazu pribudla časť D - Zadávanie vyhradených zákaziek vo verejnom obstarávaní 
na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 64a zákona. 

Celková cena práce ÚPSVaR 

Pre potreby výpočtov vo výkaze ÚPSVaR bola aktualizovaná konštanta Celková cena práce ÚPSVaR pre rok 
2018. 

Kód Názov Platí od Hodnota 

WORKPRICE Celková cena práce ÚPSVaR 01. 01. 2018 1250,60 

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/informacie-pre-zamestnavatela/povinnosti-zamestnavatelov-a-moznosti-pri-
zamestnavani-obcanov-so-zp.html?page_id=13012 

 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/zoznam_vzorov_vydanych_fr_sr/tlaciva-zc-5zdp
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/zoznam_vzorov_vydanych_fr_sr/tlaciva-zc-5zdp
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/zoznam_vzorov_vydanych_fr_sr/tlaciva-zc-5zdp
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/zoznam_vzorov_vydanych_fr_sr/tlaciva-zc-5zdp
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/informacie-pre-zamestnavatela/povinnosti-zamestnavatelov-a-moznosti-pri-zamestnavani-obcanov-so-zp.html?page_id=13012
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/informacie-pre-zamestnavatela/povinnosti-zamestnavatelov-a-moznosti-pri-zamestnavani-obcanov-so-zp.html?page_id=13012
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Výpočet celkovej ceny práce na rok 2018: 

Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnená Štatistickým úradom Slovenskej republiky 
za 1. až 3. štvrťrok 2017 = 925,00 €. 

Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve  SR za 1. až 3. štvrťrok 2017 + preddavok na poistné na povinné 

verejné zdravotné poistenie platené zamestnávateľom + poistné na sociálne poistenie platené zamestnávateľom 

(nemocenské poistenie + invalidné poistenie  + poistenie v nezamestnanosti + garančné poistenie + úrazové poistenie + 

rezervný fond solidarity) + starobné poistenie  

925,00 € + 10,00 % + 11,20 % ( 1,4 % + 3 % + 1 % + 0,25 % + 0,8 % + 4,75 %) + 14 % 

925,00 + 92,50 € + 103,60 € ( 12,95 € + 27,75 € + 9,25 € + 2,31 € + 7,40 € + 43,94 €) + 129,50 € 

celková cena práce  = 1250,60 € 

 0,8 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení v zmysle § 64 ods. 5 zákona 1000,00 €; 

 0,9 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení v zmysle § 65 ods. 1 zákona 1125,00 €. 

Úprava zoznamu zamestnancov so zdravotným postihnutím zahrnutých do výkazu ÚPSVaR 

Do spracovania zoznamu zamestnancov boli doplnené identifikačné údaje organizácie, aby zoznam 
obsahoval všetky údaje uvádzané vo vzorovom tlačive zverejnenom na stránke ÚPSVaR. 

 

1.10 Od roku 2019 sa z časti 14. platu, ktorá je oslobodená od dane, už neplatia odvody na 
sociálne poistenie 

Od roku 2019 tá časť odmeny pri príležitosti vianočných sviatkov (14. plat), ktorá je oslobodená od dane (§ 5 
ods. 7, písm. o) Zákona o dani z príjmov), už nebude vstupovať do vymeriavacieho základu na sociálne 
poistenie. Je to preto, že podľa prechodných ustanovení (§ 293ec ods. 2 Zákona o sociálnom poistení) sa táto 
odmena mala zahrnúť do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie len v roku 2018. 

Časový prehľad uplatňovania daňových a odvodových úľav zo sumy najviac 500 eur: 

 13. plat 14. plat 

daň SP ZP daň SP ZP 

od 05/2018   - -  - 

2019 -  - - - - 

2020 -  - - - - 

2021 a ďalšie - - - - - - 

Viac informácií k týmto plneniam nájdete v sprievodnom liste k updatu 8.04. 
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2 Zobrazenie stavu vypočítaných miezd v zozname rolí 

Do Zoznamu evidovaných rolí bol doplnený stĺpec Prepočítaná mzda, v ktorom sa zobrazuje užívateľovi 
informácia o tom, či je v roli spustený prepočet mzdy. 

 

Stav N znamená, že na záložke Mzdy/ Vypočítané mzdy nie je zapísaná žiadna mzdová položka (nie je 
spustený PREPOČET MZDY). 

 

3 Nová kontrolná zostava vo výkazoch príspevkov na DDS 

Bola vytvorená nová zostava Nezaradení zamestnanci, ktorá je súčasťou výkazov príspevkov na doplnkové 
dôchodkové sporenie do organizácií DDS podobne, ako je tomu pri výkazoch na zdravotné poistenie. V novej 
zostave sa budú uvádzať tí zamestnanci, ktorým bola na záložku Ručná úprava mzdy pridaná niektorá zo 
mzdových položiek pre príspevok na DDS, ale do položky užívateľ zabudol pridať tzv. dodatkový parameter. 
Dodatkový parameter je údaj, ktorým sa identifikuje organizácia DDS, do ktorej sa príspevok zahrnie ako pri 
spracovaní výkazu, tak pri spracovaní prevodného príkazu. Keďže chýbajúci dodatkový parameter spôsobí, 
že sa príspevok DDS nezaradí do výkazu konkrétnej DDS, bude zaradený na poslednú stranu v zozname 
Nezaradení zamestnanci. 

 

Takýto záznam bude mať v zozname Príspevky DDS, ktorý sa zobrazuje pri spracovaní výkazov, v stĺpci DDS 
informáciu Neznáma. 
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3.1 Doplnenie upozornení do hlásenia po prepočte 

Pre zlepšenie kontroly príspevkov DDS zadaných do mzdy ručne bolo hlásenie po prepočte doplnené o nové 
upozornenia, v ktorých sa uvádza konkrétna položka, v ktorej chýba dodatkový parameter. 

 

4 Import záznamov na záložku ELDP/ Záznamy pre tlač zo  súboru xml elektronickej verzie 
evidenčného listu dôchodkového poistenia 

Do voľby Tlače a výstupy/ Evidenčné listy dôchodkového poistenia bola dopracovaná funkcia Import z XML. 

 

Funkcia je určená na import xml elektronickej verzie ELDP, napr. pri prechode z iného softvéru. Importovať 
možno hromadný ELDP, ale aj ELDP za jedného zamestnanca. Import zapíše záznamy za jednotlivé roky na 
záložku Rola/ ELDP/ Záznamy pre tlač. Zároveň je funkcia dostupná na tejto záložke z kontextového menu 
Doplnky/ Import z XML. Pri spustení importu zo záložky sa naimportuje len záznam za danú rolu, bez ohľadu 
na to, či sa pre import vyberie xml súbor hromadného alebo individuálneho ELDP. 

 

Kliknutím na voľbu Import z XML sa otvorí okno pre načítanie súboru. 
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Následne sa zobrazí otázka, či chce užívateľ prepísať existujúce záznamy. 

 

Ak užívateľ zvolí Áno, systém na záložku Rola/ ELDP/ Záznamy pre tlač zapíše všetky záznamy z xml súboru, 
pričom záznamy za roky, ktoré na záložke boli, prepíše záznamami zo súboru. 

 

 

Ak užívateľ zvolí Nie, systém záznamy za existujúce roky na záložke zachová (z importu vylúči), a naimportuje 
len záznamy za roky, ktoré na záložke chýbajú. 

Import záznamov ELDP prebieha obdobne ako pri iných importoch. Po načítaní súboru sa zobrazia dve 
záložky: Záznamy pre import a Záznamy vylúčené z importu. Na záložke Záznamy pre import sú zobrazené 
záznamy tak, ako budú importované na záložku Rola/ ELDP/ Záznamy pre tlač. 
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Na záložke Záznamy vylúčené z importu sú zobrazené záznamy, ktoré boli vylúčené z importu. 

 

Pri importe systém postupuje nasledovne: 

1. Podľa rodného čísla systém vyhľadá evidenciu Osoba, pričom vykoná kontrolu údajov Priezvisko, Meno a 
Dátum narodenia. 

- Ak sa nájde osoba s rodným číslom a kontrolné údaje z xml súboru sa zhodujú s údajmi v osobe, 
systém pokračuje bodom 2. 

- Ak sa zistí, že niektorý z kontrolných údajov Priezvisko, Meno, Dátum narodenia sa nezhoduje, na 
záložke Záznamy vylúčené z importu sa vytvoria záznamy: 

 

- Ak sa osoba s rodným číslom nenájde, na záložke Záznamy vylúčené z importu sa vytvoria záznamy: 

 

2. Podľa dátumu vzniku, prípadne dátumu zániku role systém k tejto osobe vyhľadá evidenciu Rola. 

- Ak sa rola nájde, systém pokračuje bodom 3. 
- Ak sa rola nenájde, na záložke Záznamy vylúčené z importu sa vytvorí záznam: 

 

- Ak sa nájdu dve role s identickým dátumom vzniku/zániku role (t.j. program si nevie vybrať rolu, do 
ktorej bude spúšťať import), na záložke Záznamy vylúčené z importu sa vytvorí záznam: 

 

V tomto prípade musí užívateľ vyexportovať v starom programe xml súbor individuálneho ELDP, a ten 
importovať na záložku Rola/ ELDP/ Záznamy pre tlač samostatne za každú rolu, alebo pridať záznamy 
ručne. 

UPOZORNENIE: Kým pri spracovaní ELDP v systéme Humanet sa do tagov DatVzniku, DatZaniku zapisuje 
dátum vzniku/zániku sociálneho poistenia zo záložky Rola/ Poistenia/ Sociálne poistenie, pri importe 
záznamov na záložku ELDP/ Záznamy pre tlač sa pre identifikáciu role použije dátum vzniku/zániku role na 
záložke Rola/ Identifikácia/ Základné údaje. 

3. Ak systém nájde osobu aj rolu podľa predchádzajúcich bodov, v nájdenej roli zapíše na záložku Rola/ ELDP/ 
Záznamy pre tlač importované záznamy spôsobom popísaným vyššie. 
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5 Úprava hlavičky vzorových definícií zostáv výplatná páska 

V nadväznosti na zmeny v systémovej výplatnej páske, ktoré boli realizované v update 8.09, kedy bol okrem 
iného upravený kontrolný nápočet SMF80622 Iné zvýšenie základu dane, sme v tomto update upravili hlavičku 
výplatnej pásky v časti s údajmi k výpočtu dane. Keďže kontrolný nápočet SMF80622 Iné zvýšenie základu 
dane už započítava všetky nepeňažné zdaniteľné príjmy, teda aj príspevok organizácie na DDS a ŽP, tieto 
sumy sa vo výplatnej páske uvádzajú ako suma „z toho“. Zároveň bolo upravené načítanie údajov do položky 
Iné tak, aby sa započítavala už len položka SMF80622. 

 

6 Ročné zúčtovanie ZP – otvorenie roka 2018 

Vo voľbe Tlače a výstupy/ Ročné zúčtovanie ZP bolo otvorené spracovanie výstupov za rok 2018. 

7 Aktualizované príspevky v sekcii Mzdový a účtovný poradca/ Mzdy 

Na stránke www.humanet.sk v sekcii Podpora/ Mzdový a účtovný poradca boli aktualizované príspevky: 

Prehľad základných mzdových konštánt platných od 1.1.2019 

Zoznam PAM a mzdových položiek zamestnancov odmeňovaných za prácu vo verejnom záujme (akt. 
01/2019) 

Maximálny denný vymeriavací základ 

Zároveň bol pridaný nový príspevok Navýšenie nepeňažného plnenia podľa prílohy č. 6 ZDP, ktorý vysvetľuje 
postup výpočtu navýšeného nepeňažného plnenia podľa prílohy 6 Zákona o dani z príjmov. 

8 Nové príspevky na stránke www.humanet.sk 

Od updatu 8.09 boli v aktualitách medzi inými zverejnené aj tieto príspevky: 

04.01.2019 Humanet efektívne: Využitie vzorcov programu Excel v definícii riadkovej zostavy – časť II. 

28.12.2018 Dopady zvýšenia minimálnej mzdy od 1.1.2019 na niektoré mzdové konštanty 

21.12.2018 Minimálna mzda v roku 2019 

07.12.2018 Humanet efektívne: Využitie vzorcov programu Excel v definícii riadkovej zostavy – časť I. 

27.11.2018 Od 19. októbra 2018 pribudli v zozname najmenej rozvinutých okresov 2 nové okresy 

9 Zjednodušená verzia portálu v anglickom jazyku 

Užívateľom portálu www.humanet.sk bola sprístupnená zjednodušená verzia portálu v anglickom jazyku 
https://www.humanet.sk/en. Užívateľ sa na stránku dostane kliknutím na tlačidlo EN v hornej časti stránky. 

 

Kliknutím na tlačidlo Log in to continue alebo na tlačidlo Login 

 

http://www.humanet.sk/
http://www.humanet.sk/
https://www.humanet.sk/spravy/humanet-efektivne-vyuzitie-vzorcov-programu-excel-v-definicii-riadkovej-zostavy-cast-ii
https://www.humanet.sk/spravy/dopady-zvysenia-minimalnej-mzdy-od-1-1-2019-na-niektore-mzdove-konstanty
https://www.humanet.sk/spravy/minimalna-mzda-v-roku-2019
https://www.humanet.sk/spravy/humanet-efektivne-vyuzitie-vzorcov-programu-excel-v-definicii-riadkovej-zostavy-cast-i
https://www.humanet.sk/spravy/od-19-oktobra-2018-pribudli-v-zozname-najmenej-rozvinutych-okresov-2-nove-okresy
http://www.humanet.sk/
https://www.humanet.sk/en
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sa užívateľovi otvorí prihlasovacie okno na zadanie prihlasovacieho mena a hesla do registrácie. 

 

Po prihlásení sa zobrazí zjednodušená stránka časti Môj Humanet/My Humanet, v ktorom je zatiaľ len 
možnosť prihlasovať sa do svojich databáz cez tlačidlo Start. 

 

Ak sa užívateľ potrebuje dostať do plne funkčnej slovenskej verzie portálu, musí sa odhlásiť, vybrať si stránku 
www.humanet.sk a prihlásiť cez tlačidlo Prihlásenie. 

10 ELDP - oprava chyby zaokrúhľovania pomerných častí vymeriavacieho základu pri 
viacnásobnom prerušení poistenia počas mesiaca 

Bola opravená chyba zaokrúhľovania pomerných častí vymeriavacieho základu pri viacnásobnom prerušení 
poistenia počas mesiaca. 

Príklad výpočtu: Zamestnanec mal v mesiaci 4 dni neplatené voľno. V tomto mesiaci dosiahol vymeriavací 
základ na starobné poistenie 245,50 €. Počet dní sociálneho poistenia bolo 31-4=27. 

 

Pomerná časť VZ za obdobie 1.-8.7.2018: 245,5/27*8=72,74074, po mat. zaokrúhlení na 2 DM 72,74 

Pomerná časť VZ za obdobie 10.-11.7.2018: 245,5/27*2=18,18518, po zaokrúhlení 18,19 

Pomerná časť VZ za obdobie 13.-16.7.2018: 245,5/27*4=36,37037, po zaokrúhlení 36,37 

http://www.humanet.sk/
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Pomerná časť VZ za obdobie 18.-24.7.2018: 245,5/27*7=63,64814, po zaokrúhlení 63,65 

Pomerná časť VZ za posledné obdobie 26.-31.7.2018: 245,5/27*6=54,55555, po zaokrúhlení 54,56 

Súčet pomerných častí pripadajúcich na počet dní poistenia 72,74+18,19+36,37+63,65+54,56=245,51 je však 
väčší ako dosiahnutý vymeriavací základ 245,50, a to o 0,01 €. Po oprave sa tento rozdiel započíta do 
posledného obdobia poistenia v mesiaci: 54,56-0,01= 54,55 

Chyba spočívala v tom, že prvé a posledné obdobie nemalo správne vypočítanú pomernú časť 
vymeriavacieho základu. Rozdiel súčtu pomerných častí vymeriavacieho základu a mesačného 
vymeriavacieho základu na starobné poistenie (v našom príklade -0,01 €) sa pripočítal k sume prvého obdobia. 
Správne sa mal pripočítať k sume posledného obdobia. 

 

 

 

Ing. Martina Lapšová, metodik PaM, HOUR, spol. s r. o. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T4VQ-v4AkJE
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PRÍLOHY 

Rozhodnutie o plate (dekrét o plate) 

Voľba Personálne údaje/ Rozhodnutie o plate je určená na tlač rozhodnutí zamestnancom odmeňovaným 
podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Zákona 
o štátnej službe, Zákona o sudcoch a prísediacich, prípadne iným zamestnancom na základe individuálnej 
úpravy v prostredí užívateľa.  

Pred spustením tlače rozhodnutia o plate, hlavne u novo nastúpeného zamestnanca, je potrebné skontrolovať, 
že na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy sú vyplnené všetky potrebné údaje. 

Pri spracovaní má užívateľ dve možnosti: 

- vyberie predlohu v políčku Tlačová predloha v hlavičke formulára a v tabuľke Zoznam rolí vyfiltruje 
a vytriedi len zoznam rolí, pre ktoré sa dané rozhodnutie má spracovať, 

 

- v hlavičke formulára vyberie predlohu, do ktorej má byť spracovaná väčšina záznamov v tabuľke Zoznam 
rolí, a pre záznamy, ktoré sa majú spracovať do inej predlohy, sa táto nastaví priamo v zázname vstupom 
cez pero. 

 

Spracovanie rozhodnutí sa spustí kliknutím na tlačidlo Spracovať. Zostava Rozhodnutie o plate sa spracuje 
do formátu docx. To umožňuje užívateľovi vytvorenú zostavu ďalej upravovať. Po spracovaní sa zostava uloží 
do zoznamu exportov. Pre vstup do zoznamu exportov sa klikne na tlačidlo Zobraziť súbory. 

 UPOZORNENIE: Pri spracovaní rozhodnutia o plate sa za každú definíciu predlohy vytvorí samostatný 

export. 

Vzorové systémové definície predlôh rozhodnutí o plate 

Užívateľ má možnosť u rozhodnutí o plate typu verejný záujem a pedagógovia vybrať si z viacerých verzií 
vzorových predlôh. V systéme sú k dispozícii tieto vzorové systémové definície predlôh rozhodnutí o plate: 

Verejný záujem, Verejný záujem – verzia 2, Verejný záujem – do 31.10.2009 - všeobecné rozhodnutie pre 
zamestnancov odmeňovaných podľa zákona 553/2003, posledné z nich sa používalo do uvedeného obdobia.  

Pedagógovia, Pedagógovia – verzia 2, Pedagógovia - do 31.12.2011, Pedagógovia - do 31. 10. 2009 - 
rozhodnutie pre pedagógov, verzia so štandardnými príplatkami pedagogického zamestnanca, posledné 
z nich sa používali do uvedeného obdobia. 

Pedagógovia – všetky príplatky, Pedagógovia - všetky príplatky - verzia 2, Pedagógovia - všetky príplatky - do 
31.12.2011 - rozhodnutie pre pedagógov, verzia so všetkými príplatkami, posledné z nich sa používalo do 
uvedeného obdobia. 

Štátna služba - všeobecné rozhodnutie pre štátnych zamestnancov odmeňovaných podľa zákona 400/2009; 

Zápočet a prax – do 31.08.2016, Zápočet a prax – do 31.10.2009 - všeobecné rozhodnutie pre zamestnancov 
odmeňovaných podľa zákona 553/2003 s uvedenou dobou odbornej praxe, používali sa do uvedeného 
obdobia. 

Systémové predlohy nie je možné ani zneaktívniť, ani zo systému odstrániť. Užívateľ má však možnosť vytvoriť 
si kópiu definície a v tejto upraviť tlačovú predlohu docx podľa vlastných požiadaviek. 
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Prvky formulára Rozhodnutie o plate 

 

Titul, meno, priezvisko – uvedie sa meno, priezvisko a titul osoby, ktorá zastupuje organizáciu v príslušnom 
gramatickom páde, ak si to vyžaduje predloha rozhodnutia. 

 

Funkcia (riaditeľ, starosta), Škola, mesto – údaje sa zapisujú do hlavičky rozhodnutí označených príznakom 
verzia 2. 

 

 

Tlačová predloha – vyberie sa predloha, ktorá sa má použiť na spracovanie. 

Dátum účinnosti – uvedie sa dátum účinnosti rozhodnutia. 

 

Dátum vystavenia – uvedie sa dátum vystavenia rozhodnutia. 

 

Maska čísla rozhodnutia – uvedie sa maska textového reťazca, ak je potrebné v každom rozhodnutí uviesť iné 
číslo rozhodnutia, pričom toto číslo je časťou reťazca, napr. KA/$/2014. Pre tento účel vstúpte cez pero do 
príslušného záznamu v zozname Zoznam rolí, a vo formulári Rozhodnutie o plate – zamestnanec vpíšte do 
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políčka Číslo rozhodnutia číslo, ktoré sa má uviesť miesto znaku $, napr. 123. Po spracovaní sa do rozhodnutia 
uvedie reťazec KA/123/2014. 

   

Ak chcete rozhodnutia označiť len číslom, políčko Maska čísla rozhodnutia ponechajte nevyplnené. 

Ak nevyplníte masku ani číslo rozhodnutia vo formulári Rozhodnutie o plate – zamestnanec, do čísla 
rozhodnutia sa vpíše údaj z políčka Číslo zmluvy na záložke Základné údaje vo voľbe Rola/Identifikácia. 

Novonastúpený zamestnanec – označovacie políčko sa označí, ak ide o novo nastúpeného zamestnanca. 
Systém v tomto prípade v rozhodnutí o plate neuvedie vetu „Zároveň zastavujem vyplácanie Vášho doteraz 
priznaného funkčného platu dňom...“. 

Zobrazenie aj v duálnej mene – označovacie políčko sa označí, ak chcete platový dekrét vystaviť súčasne aj 
v duálnej mene. 

 

Pracovné zaradenie – údaj v políčku sa používa pri spracovaní tlačových predlôh rozhodnutí o plate 
Pedagógovia – verzia 2 a Pedagógovia – všetky príplatky – verzia 2, ktoré obsahujú časti V kategórii a 
V podkategórii. 

 

Do časti V kategórii sa zapíše údaj z políčka Pracovné miesto alebo z políčka Funkcia zo záložky Rola/ 
Identifikácia/ Pracovné zaradenie podľa toho, čo si užívateľ vyberie v políčku Pracovné zaradenie. 

Do časti V podkategórii sa zapíše údaj z políčka Vedľajšia agenda zo záložky Rola/ Identifikácia/ Pracovné 
zaradenie. 

Do časti Kariérový stupeň v predlohe rozhodnutia sa zapíše údaj z políčka Pracovné miesto/ Funkcia a údaj 
z políčka Kariérový stupeň, obe zo záložky Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie. 

Ak chce užívateľ uvádzať v rozhodnutí údaje o praxi, buď použije predlohy Zápočet a prax (prax sa uvádza vo 
formáte roky.dni, pričom prax sa posudzuje k dátumu platnosti rozhodnutia) 

V rozhodnutiach o plate Pedagógovia – verzia 2, Pedagógovia - všetky príplatky - verzia 2 sa v časti so 
započítanou praxou uvádzajú len roky, pričom sa prax posudzuje k 31. decembru predchádzajúceho roka. 

 

V predlohe rozhodnutia o plate Verejný záujem – verzia 2 sa v časti so započítanou praxou uvádzajú len roky, 
pričom sa prax posudzuje ku dňu, ktorý predchádza dňu účinnosti rozhodnutia. 

 

V predlohe rozhodnutia o plate Verejný záujem – verzia 2 sa uvádzajú navyše údaje pracovné miesto a popis 
pracovnej činnosti u tohto pracovného miesta. Údaje sa čerpajú z políčka Pracovné zaradenie alebo Funkcia 
podľa nastavenia v políčku Pracovné zaradenie. 

Formulár pre spracovanie rozhodnutia Záložka Pracovné zaradenie 

 

 

V časti Pracovná činnosť sa uvádzajú údaje z políčka Popis položky pracovného miesta alebo funkcie. 
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Zoznam rolí – tabuľka so zoznamom aktívnych rolí, ktorú pred spustením spracovania môžete upraviť. Ak 
chcete zo zoznamu záznam odstrániť, označte riadok a kliknite na tlačidlo Odstrániť. Ak chcete záznam do 
zoznamu pridať (napr. z neaktívnych rolí), kliknite na tlačidlo Pridať, vo formulári Obdobie platnosti údajov 
zadajte dátum historickej platnosti načítavaných údajov (štandardne dátum upravovať nemusíte; zadanie 
iného ako systémom ponúkaného dátumu platí len pre organizácie, kde rola prechádza z jednej organizácie 
do druhej pri preložení alebo pri delimitácii), vyberte filter neaktívne, označte požadované záznamy a kliknutím 
na tlačidlo OK záznamy pridajte do zoznamu Zoznam rolí. 

Popis načítavaných údajov v rozhodnutí o plate (Tlačová predloha: Pedagógovia): 

 

Užívateľsky definovateľné predlohy rozhodnutí o plate 

Voľba Rozhodnutie o plate obsahuje aj funkciu na pridanie vlastnej tlačovej predlohy rozhodnutia o plate.  

Vstúpte do zoznamu definícií predlôh rozhodnutí cez tlačidlo s bodkami na konci políčka Tlačová predloha vo 
formulári Rozhodnutie o plate. Vytvorte kópiu (cez Doplnky/ Kopírovať označené) systémovej definície 
predlohy podľa požadovaného typu (verejný záujem, pedagógovia...), cez pero vstúpte do jej definície 



Online ekonomický informačný systém 

www.humanet.sk 
 

 28 

a kliknutím na tlačidlo Uložiť šablónu na disk uložte tlačovú predlohu vo formáte docx na disk. Následne 
môžete obsah súboru editovať. 

 UPOZORNENIE: Úpravy robte tak, aby ste nevymazali, resp. nezmenili tzv. dátové polia – texty ohraničené 

zloženou zátvorkou. Tieto polia sú totiž naprogramované „na pevno“, a bez nich systém do spracovaného 
rozhodnutia nenačíta údaje z databázy. 

Správne názvy polí  Zápis údajov do rozhodnutia 

 

 

 

V prípade, že ste urobili chybu v niektorom z názvov polí, systém cez takéto pole nezapíše údaj z databázy, 
ale zapíše do rozhodnutia reťazec s nesprávnym názvom dátového poľa. 

Nesprávny názov poľa  Zápis údajov do rozhodnutia 

 

 

 

Dátové parametre jednotlivých vzorových formulárov dekrétov (rozhodnutí o plate) môžete medzi sebou 
kombinovať, t.j. parameter z jedného dekrétu môžete použiť ako parameter v inom dekréte. K dispozícii sú aj 
dva parametre, ktoré v súčasnej dobe neobsahuje ani jeden vzorový formulár dekrétu, ale užívateľ ich môže 
použiť vo vlastnom vzore zostavy: 

PERC – parametrom sa do rozhodnutia zapíše údaj z políčka Úväzok v percentách zo záložky Rola/ 
Identifikácia/ Pracovné zaradenie, ktorý sa preberá z políčka Percento úväzku v evidencii Turnus, ktorý má 
zamestnanec priradený cez zadaný obraz turnusu na záložke Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie, 

REAL_DUTY – parametrom sa do rozhodnutia zapíše údaj z políčka Týždenný skutočný fond z evidencie 
Turnus, ktorý má zamestnanec priradený cez zadaný obraz turnusu na záložke Rola/ Identifikácia/ Pracovné 
zaradenie. 

Príklad použitia: 

 

 

Do parametra sa údaj zapíše s historickou hodnotou, platnou k dátumu zadanému do políčka Dátum účinnosti 
vo formulári Rozhodnutie o plate. 

Potom, ako ste šablónu upravili, načítajte ju do definície predlohy rozhodnutia o plate kliknutím na tlačidlo 
Načítať šablónu z disku. V políčkach Kód, Skratka a Názov môžete upraviť identifikačné údaje novej predlohe. 

 

 UPOZORNENIE: Údaj v políčku Typ rozhodnutia určuje, ktoré údaje sa cez dátové polia budú do 

rozhodnutia vypĺňať. 

Údaje zadané v definícii uložte, tým sa nová predloha pridá do výberového zoznamu políčka Tlačová predloha 
vo formulári Rozhodnutie o plate. 

Následne môžete hromadne spracovať rozhodnutia o plate spôsobom popísaným vyššie. 
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Prehľad základných mzdových konštánt od 1. 1. 2019 

Názov mzdovej konštanty Suma v eurách Platnosť 
konštanty 

Právny predpis 

Mzda 

 zaokr. vyplácanej mzdy 
 zaokr. jednotl. zložiek mzdy 

 
0,01 nahor 

- 

 Z. č. 311/2001 - Zákonník práce  
§ 130 ods. 1 
podľa programu, Humanet 0,01 mat. 

Minimálna mzda 

 Mesačná 
  zaokrúhľovanie 
 Hodinová 
  zaokrúhľovanie 
  zaokr. 1/174 

 
520,0 

0,1 mat. 
2,989 

0,0001 mat. 
0,001 mat. 

1.1.2019 Nariadenie vlády SR č. 300/2018 

§ 1 (sumy) 
Z. č. 663/2007 - Zákon o minimálnej mzde 
§ 2 ods. 3, 4 a 5 (zaokrúhľovanie) 

Minimálny mzdový nárok 

Mesačný 
Stupeň 1 
Stupeň 2 
Stupeň 3 
Stupeň 4 
Stupeň 5 
Stupeň 6 
zaokrúhľovanie 

Hodinový 
Stupeň 1 
Stupeň 2 
Stupeň 3 
Stupeň 4 
Stupeň 5 
Stupeň 6 
zaokrúhľovanie 

 
 

520,0 
624,0 
728,0 
832,0 
936,0 

1040,0 
0,1 mat. 

 
2,9890 
3,5868 
4,1846 
4,7824 
5,3802 
5,9780 

0,0001 mat. 

1.1.2019 Z. č. 311/2001 - Zákonník práce, 
pre 40-h ustanovený týždeň 
§ 120 ods. 4 (suma) 
§ 120 ods. 7 (zaokrúhľovanie) 

Všeobecný vymeriavací základ 11 448 Pre rok 
2019 

platí VVZ 
z roku 
2017 

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. 
https://www.socpoist.sk/aktuality-vyska-vseobecneho-
vymeriavacieho-zakladu-za-rok-2017-je-11-448-
eur/48411s65784c 

Náhrada príjmu pri DPN 

 
Max. DVZ*) 

DVZ zaokrúhľovanie 
DVZ dlhodobo nezamestnan. 

 
 
62,7287 

0,0001 nadol 
PMZ**)/30,4167 

1.1.2019 Z. č. 462/2003 – Zákon o náhrade príjmu pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti 
§ 8 ods. 7 
§ 8 ods. 9 (zaokrúhľovanie) 
§ 8 ods. 8 

Zdravotné poistenie 

 Mesačne 
  Minimálny 
  Maximálny VZ***) 

  Maximálny VZ pre dividendy 
 Ročne 
  Minimálny 
  Maximálny VZ 
 Odpočítateľná položka mesačná 
  Hranica príjmu mesačná 
  keď je OP rovná 0 
 Zaokrúhľovanie poistného 
 Zaokrúhľovanie VZ 
 Sadzba poistného 
  Zamestnanec 
   zdrav. postihnutý 
  Zamestnávateľ 
   za zdrav. postihnutého 
 Poistné neplatí 
  lebo má sadzbu 0 % 

 
 
 
 

57 240 
 
 
 

380 
 

570 
0,01 nadol 
0,01 nadol 

 
4 % 
2 % 

10 % 
5 % 

 
 

1.1.2019 Z. č. 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení 
 
Nie je určený 
Od 1.1.2017 nie je určený 
§ 13 ods. 6, § 16 ods. 8 písm. c) 
 
Nie je určený 
Od 1.1.2017 nie je určený 
§ 13a ods. 2 (suma najviac) 
 
§ 13a ods. 4 
§ 16 ods. 1 (zaokr. poistného) 
§ 13 ods. 19 (zaokr. VZ) 
§ 12 ods. 1 písm. a) a d) (sadzba poistného) 
 
F****) 

 
F****) 
A, A1, J1, J3****)  § 10b ods. 1 písm. a) 
K****)  § 12 ods. 1 písm. a) bod 2. a písm. d) bod 2. 

https://www.socpoist.sk/aktuality-vyska-vseobecneho-vymeriavacieho-zakladu-za-rok-2017-je-11-448-eur/48411s65784c
https://www.socpoist.sk/aktuality-vyska-vseobecneho-vymeriavacieho-zakladu-za-rok-2017-je-11-448-eur/48411s65784c
https://www.socpoist.sk/aktuality-vyska-vseobecneho-vymeriavacieho-zakladu-za-rok-2017-je-11-448-eur/48411s65784c
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Názov mzdovej konštanty Suma v eurách Platnosť 
konštanty 

Právny predpis 

Sociálne poistenie (mesačne) 

 Minimálny VZ 
 Zaokrúhľovanie poistného 
 Zaokrúhľovanie VZ 
 Hranica príjmu DoBPŠ, DoVP 

a DoPČ s výnimkou 
 Hranica príjmu zamestnanca 
 s úľavou ak pomer začal v r. 
  2019 
  2018 
       2017 
       2016 
       2015 
       2014 
 Nemocenské poistenie 

Maximálny VZ 
Sadzba poistného 
   Zamestnanec 
   Zamestnávateľ 
Poistné neplatí 

 
 

0,01 nadol 
0,01 nadol 

 
200,00 

 
 
 639,18 
 611,04 

591,61 
574,86 
552,08 
539,35 

 
6 678,00 

 
1,4 % 
1,4 % 

 

1.1.2019 Z. č. 461/2003 – Zákon o sociálnom poistení 
Nie je určený 
§ 129 ods. 2 (zaokr. poistného) 
§ 138 ods. 17 (zaokr. VZ) 
 
§ 4 ods. 5 
 
 
§ 4 ods. 1 písm. d) bod 2 (67 % priem. mes. mzdy) 
 
 
 
 
 
 
§ 138 ods. 6 písm. a) a ods. 9 (VZ) 
 
§ 130 (sadzba poistného) 
 
A, A1, G, J, J1, J2, J3, J4, K****)  
Nepriamo § 4 ods. 1 

 Starobné poistenie 
Maximálny VZ 
Sadzba poistného 
   Zamestnanec 
   Zamestnávateľ 
Poistné neplatí 

 
6 678,00 

 
4 % 

14 % 
 

  
§ 138 ods. 6 písm. b) a ods. 9 (VZ) 
 
§ 131 (sadzba poistného) 
 
A1, J3, J4, K****)   Nepriamo § 4 ods. 1 a 2 

 Invalidné poistenie 
Maximálny VZ 
Sadzba poistného 
   Zamestnanec 
   Zamestnávateľ 
Poistné neplatí 

 
6 678,00 

 
3 % 
3 % 

 

 

  
§ 138 ods. 6 písm. b) a ods. 9 (VZ) 
 
§ 132 (sadzba poistného) 
 
A1, J3, J4, K****)   Nepriamo § 4 ods. 1 a 2 
B, B1****)   § 128 ods. 4 (neplatenie poist. na IP) 

 Poistenie v nezamestnanosti 
Maximálny VZ 
Sadzba poistného 
   Zamestnanec 
   Zamestnávateľ 
Poistné neplatí 

 
6 678,00 

 
1 % 
1 % 

 

  
§ 138 ods. 6 písm. b) a ods. 9 (VZ) 
 
§ 136 (sadzba poistného) 
 
A, A1, B, C, D, G, J, J1, J2, J3, J4, K****)  
§ 19 ods. 1 a 3 (neplatenie poist. na PvN) 

 Úrazové poistenie 
Maximálny VZ 
Sadzba poistného 
   Zamestnávateľ 
Poistné neplatí 
Platí len poistné na ÚP, GP 

 Garančné poistenie 
Maximálny VZ 
Sadzba poistného 
   Zamestnávateľ 
Poistné neplatí 
 
 
Platí len poistné na ÚP, GP 

 
 

 
0,8 % 

 
 

 
6 678,00 

 
0,25 % 

 
 

 
 

  
Nie je určený. § 138 ods. 10 (VZ) 
§ 133 (sadzba poistného) 
 
G, I****)   Nepriamo § 4 ods. 3 a § 16 
A1, J3, J4, K****)   § 138 ods. 8 
 
§ 138 ods. 9 (VZ) 
 
§ 135 (sadzba poistného) 
E****)   § 18 ods. 2 (neplatenie poist. na GP) 
G, I****)   Nepriamo § 4 ods. 4 a § 18 
L****)   § 4 ods. 4 
A1, J3, J4, K****)   § 138 ods. 8 

 Rezervný fond solidarity 
Maximálny VZ 
Sadzba poistného 
   Zamestnávateľ 
Poistné neplatí 

 
6 678,00 

 
4,75 % 

 

  
§ 138 ods. 9 (VZ) 
 
§ 137 (sadzba poistného) 
A1, J3, J4, K****)   Nepriamo § 4 ods. 1 a 2 
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Názov mzdovej konštanty Suma v eurách Platnosť 
konštanty 

Právny predpis 

Daňová povinnosť 

Nezdanit. časť základu dane 
Mesačná 
Ročná 
 

Sadzba preddavkovej dane 
Hranica pre 19 % 
Hranica ročná 
Do hranice 
Nad hranicu 

Zaokrúhľovanie dane 
Daňový bonus na 1 dieťa 

Mesačný 
Ročný 

 
 

328,11 
3 937,35 

 
3 021,37 

36 256,38 
19 % 
25 % 

0,01 nadol 
 

22,17 
266,04 

1.1.2019 Z. č. 595/2003 – Zákon o dani z príjmov 
§ 11 ods. 2 písm. a), § 35 ods. 1 písm. b) (uplat. 
mes. sumy), § 47 ods. 1 (zaokr. roč. sumy 0,01 
nahor), § 47 ods. 2 (zaokr. mes. sumy 0,01 mat.) 
 
§ 15 písm. a) bod 1a., 1b. (sadzba) 
 
 
 
 
§ 47 ods. 1 (zaokrúhľovanie) 
§ 52 ods. 48 (zvyšovanie daň. bonusu) 

Exekúcie 

 
Suma životného minima 

 
 

205,07 

 
 

1.7.2018 

Opatrenie MPSVaR SR o úprave súm životného 
minima č. 196/2018 
§ 1 písm. a) 

*) DVZ = denný vymeriavací základ 
**) PMZ = priemerný mesačný zárobok podľa § 134 Zákonníka práce 
***) VZ = vymeriavací základ 
****)  A = dohoda o brigádnickej práci študentov bez výnimky alebo s uplatnenou výnimkou pri nesplnení podmienky príjmu, 

s pravidelným alebo nepravidelným príjmom 
 A1 = dohoda o brigádnickej práci študentov s výnimkou pri splnení podmienky príjmu, s pravidelným alebo 

nepravidelným príjmom 
 B = dôchodkovo poistený poistenec po priznaní starobného alebo predčasného starobného dôchodku 
 B1 = dôchodkovo poistený poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek 
 C = poberateľ invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % 

a poberateľ invalidného dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek 
 D = zamestnanec podľa Zákona o štátnej službe, Zákona o hasičskom záchrannom zbore, Zákona o prokurátoroch a 

právnych čakateľoch prokuratúry a  zamestnanec, ktorý je fyzickou osobou vo výkone väzby a fyzickou osobou vo 
výkone trestu odňatia slobody, ak je zaradený do práce 

 E = zamestnávateľ vylúčený z garančného poistenia (napr. organizácie spadajúce pod vyšší územný celok alebo pod 
obec) 

 F = polovičnú sadzbu majú osoby so zdravotným postihnutím, t.j. osoby uznané za invalidné (s poklesom schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % (od 40-70 %, nad 70 %)) a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s 
mierou funkčnej poruchy najmenej 50 % (§ 12 ods. 2 zákona 580/2004) 

 G = zamestnanec s nepravidelným mesačným príjmom (spoločník, štatutár s nepravidelnými odmenami) 
 I = spoločník, štatutár s pravidelným mesačným príjmom 

 J = dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti s nepravidelným príjmom 
 J1 =  dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti bez výnimky, alebo s výnimkou pri nesplnení podmienky 

príjmu, s pravidelným alebo nepravidelným príjmom poberateľa starobného, invalidného, invalidného výsluhového 
dôchodku, výsluhového dôchodku v dôchodkovom veku a predčasného starobného dôchodku, ak sa dôchodok 
vypláca 

 J2 =  dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti bez výnimky, alebo s výnimkou pri nesplnení podmienky 
príjmu, s pravidelným alebo nepravidelným príjmom poberateľa predčasného starobného dôchodku, ak je vyplácanie 
dôchodku pozastavené 

 J3 = dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti s výnimkou pri splnení podmienky príjmu, s pravidelným 
alebo nepravidelným príjmom poberateľa starobného, invalidného, invalidného výsluhového dôchodku, výsluhového 
dôchodku v dôchodkovom veku a predčasného starobného dôchodku, ak sa dôchodok vypláca 

 J4 = dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti s výnimkou pri splnení podmienky príjmu, s pravidelným 
alebo nepravidelným príjmom poberateľa predčasného starobného dôchodku, ak je vyplácanie dôchodku pozastavené 

 K = pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer dlhodobo nezamestnaného občana, alebo občana s trvalým pobytom 
v najmenej rozvinutom okrese ak bol nezamestnaný aspoň 6 mesiacov, ktorý splnil zákonné podmienky na uplatnenie 
odvodovej úľavy 

 L = zamestnanec (na pracovný pomer, dohodu), ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu a má 
najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa 

 
 


