
Online ekonomický informačný systém 

www.humanet.sk 
 

 

 
1 

 Žilina, dňa 25. 1. 2019 

e-mail: mzdy@humanet.sk – tel.: 041/286 15 15 

 

 

 

HUMANET MZDY 

Update dátového modelu na verziu 9.02 

 
Predchádzajúca verzia: 9.01 

PREHĽAD ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Nové príspevky na stránke www.humanet.sk ............................................................................................ 3 

2 Videonávod Ako správne vyplniť žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň .............. 3 

3 Aktualizované príspevky v sekcii Mzdový a účtovný poradca/ Mzdy ......................................................... 3 

4 Legislatívne zmeny .................................................................................................................................... 3 

4.1 Príspevok na rekreáciu....................................................................................................................... 3 

Peňažný príspevok na rekreáciu ............................................................................................................. 4 

SMF80940 Príspevok na rekreáciu – peňažný, nezdanený ............................................................. 4 

SMF80941 Príspevok na rekreáciu – peňažný, zdanený ................................................................. 4 

Nepeňažný príspevok na rekreáciu – rekreačný poukaz ........................................................................ 5 

SMF80942 Rekreačný poukaz celkom ............................................................................................. 5 

SMF809421 Rekreačný poukaz – nezdanený .................................................................................. 5 

SMF809422 Rekreačný poukaz – zrážka ......................................................................................... 5 

Nový typ zrážky Rekreačný poukaz – zrážka ................................................................................... 5 

SMF809423 Rekreačný poukaz – zdanený ...................................................................................... 5 

Kontrola na maximálnu povolenú sumu príspevku na rekreáciu, ktorý je oslobodený od dane ............. 5 

Možnosť zadať mesiac začiatku rekreácie ........................................................................................ 6 

SME80940 Ročná hranica príspevku na rekreáciu ........................................................................... 6 

Nová systémová konštanta Hranica pre príjmy oslobodené od dane – príspevok na rekreáciu ...... 6 

Metóda kontroly pri prepočte ............................................................................................................. 6 

4.2 Nepeňažný príspevok na ubytovanie ................................................................................................. 7 

SMF60826 Prísp. na ubytovanie – nepeňažný, nezdanený ............................................................. 7 

Nová systémová konštanta Hranica pre mes. príjem oslobodený od dane – príspevok na ubytovanie
 ........................................................................................................................................................... 7 

SMF80644 Prísp. na ubytovanie – nepeňažný, zdanený ................................................................. 7 

4.3 Daňové tlačivá .................................................................................................................................... 7 

Mesačný daňový prehľad pre rok 2019 ................................................................................................... 7 

Oznámenie o zrážkovej dani pre rok 2019 .............................................................................................. 9 

Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2019 ....................................................................................... 10 

4.4 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018 ......................................................................... 10 

Dôležité čísla pre výpočet ročného zúčtovania dane ............................................................................ 10 

Základné podmienky pre uplatnenie zamestnaneckej prémie za rok 2018 u zamestnanca, ktorý požiadal 
o ročné zúčtovanie dane ....................................................................................................................... 11 

Pomôcka Nezdaniteľné časti základu dane 2018 ................................................................................. 11 

Tlače a výstupy ...................................................................................................................................... 11 

5 Ďalšie drobné úpravy ............................................................................................................................... 12 



Online ekonomický informačný systém 

www.humanet.sk 
 

 2 

5.1 Užívateľské zostavy - nová dátová skupina Kontaktná adresa ....................................................... 12 

5.2 Doplnenie validácie čísla bankového účtu v evidencii Identifikácia platby/ Iný účet ........................ 12 

5.3 Zmena názvu položiek ..................................................................................................................... 12 

PRÍLOHY ......................................................................................................................................................... 14 

6 Spracovanie ročného zúčtovania dane za rok 2018 ................................................................................ 14 

6.1 Základný postup pri spracovaní ročného zúčtovania dane .............................................................. 14 

6.2 Voľba Načítanie údajov .................................................................................................................... 14 

6.3 Voľba Spracovanie údajov ............................................................................................................... 15 

Časť, ktorá identifikuje osobu, za ktorú sa spracováva RZD, a v ktorej sa vyberá rola, do ktorej sa zapíšu 
výsledky výpočtu RZD ........................................................................................................................... 16 

Časť, kde sa uvádzajú údaje z Potvrdenia o zdaniteľnom príjme ......................................................... 17 

Pridanie údajov od viacerých iných platiteľov – zamestnávateľov .................................................. 17 

Časť Základ dane ............................................................................................................................ 18 

Časť Zrazená daň a uplatnený daňový bonus ................................................................................ 19 

Časť, kde sa uvádzajú údaje o sumách jednotlivých nezdaniteľných častí základu dane .................... 20 

Časť Dôchodca ............................................................................................................................... 20 

Časť Manželka/manžel .................................................................................................................... 21 

Časť DDS ........................................................................................................................................ 22 

Časť Kúpeľná starostlivosť .............................................................................................................. 23 

Časť Nezdaniteľné časti .................................................................................................................. 24 

Časť, v ktorej sa vypočíta zamestnanecká prémia ............................................................................... 24 

Príklady výpočtu zamestnaneckej prémie ....................................................................................... 25 

Ako postupovať pri rozhodovaní, či sa zamestnancovi oplatí uplatniť si zamestnaneckú prémiu alebo 
nezdaniteľné časti základu dane ..................................................................................................... 26 

Časť, kde sa uvádzajú údaje o výpočte RZD, v ktorej sú uvedené výsledná suma dane, výsledná 
suma daňového bonusu na dieťa, suma daňového bonusu na zaplatené úroky a celkový výsledok RZD
 ............................................................................................................................................................... 26 

Časť Daňový bonus na dieťa .......................................................................................................... 26 

Časť Daňový bonus na zaplatené úroky ......................................................................................... 28 

Časť Daň ......................................................................................................................................... 30 

Časť, v ktorej užívateľ nastaví spracovanie potvrdenia o zaplatení dane a určí, či osoba poukazuje 3 % 
základu dane ......................................................................................................................................... 31 

Časť Zamestnanec požiadal o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 .................. 31 

Časť, v ktorej užívateľ nastaví parametre pre prenos výsledkov RZD do mzdy zamestnanca ............ 32 

Časť Vysporiadanie v mzdách ........................................................................................................ 32 

Časť, v ktorej užívateľ uzamkne RZD, čím sa zároveň záznam zahrnie do V. časti ročného daňového 
hlásenia ................................................................................................................................................. 32 

Časť V. časť RDH a uzamknutie RZD............................................................................................. 32 

6.4 Voľba Prenos údajov ........................................................................................................................ 33 

Mzdové položky pre zápis výsledku RZD do miezd .............................................................................. 33 

6.5 Tlače a výstupy ................................................................................................................................ 34 

Ročné zúčtovanie dane 1. strana, 2. strana .......................................................................................... 35 

Vloženie pečiatky s podpisom do zostavy Ročné zúčtovanie dane 1. strana ....................................... 35 

NÁŠ TIP: Ako si pripraviť obrázok pečiatky s podpisom ................................................................. 36 

Posielanie e-mailom zostavy Ročné zúčtovanie dane 1. strana ........................................................... 37 

  



Online ekonomický informačný systém 

www.humanet.sk 
 

 3 

PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Nové príspevky na stránke www.humanet.sk 

Od updatu 9.01 boli v aktualitách medzi inými zverejnené tieto príspevky: 

25.01.2019 Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018 

15.01.2019 Nová povinnosť zamestnávateľa oznámiť do 15. januára 2019 kategóriu práce 2 

11.01.2019 Nahlasovanie voľných pracovných miest - nová povinnosť zamestnávateľov od 1.1.2019 

2 Videonávod Ako správne vyplniť žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov 
na daň 

Potrebujú vaši zamestnanci pomôcť so žiadosťou o ročné zúčtovanie dane? Pošlite im náš videonávod Ako 
správne vyplniť žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, ktorý nájdete na stránke 
www.hour.sk v sekcii Blog > Ako na to. 

3 Aktualizované príspevky v sekcii Mzdový a účtovný poradca/ Mzdy 

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

Nezdaniteľné časti základu dane 2018 

Prehľad histórie vybraných mzdových konštánt za roky 2009-2019 

4 Legislatívne zmeny 

4.1 Príspevok na rekreáciu 

Novelou Zákonníka práce č. 347/2018 bolo s platnosťou od 1.1.2019 zavedené nové plnenie zamestnávateľa 
- príspevok na rekreáciu, resp. rekreačný poukaz vo forme príspevku zamestnávateľa vo výške 55 % 
oprávnených výdavkov zamestnanca na rekreáciu, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. Ak má 
zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, tak sa najvyššia suma príspevku na 
rekreáciu za kalendárny rok zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Pomerná časť 
príspevku na rekreáciu sa zaokrúhľuje na eurocent nahor. 

Zákonný nárok na príspevok zamestnancovi vznikne ak: 

- zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov; 
UPOZORNENIE: Pri posudzovaní počtu zamestnancov sa berie priemerný evidenčný počet 
zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Priemerný evidenčný počet by sa mal určiť metodikou, 
ktorá sa uvádza napríklad v štatistike Práca P2-04. Keďže je však potrebné určiť priemerný evidenčný 
počet zamestnancov za rok, musí sa vypočítať aritmetický priemer počtu zamestnancov za jednotlivé 
mesiace roka. 

- zamestnanec pracuje na základe pracovného pomeru; 
- pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov; 
- zamestnanec o príspevok na rekreáciu zamestnávateľa požiadal. O príspevok na rekreáciu môže 

zamestnanec požiadať počas roka len jedného zamestnávateľa. 

Zamestnávateľ môže rozhodnúť, či príspevok na rekreáciu poskytne zamestnancovi ako peňažný príspevok, 
alebo prostredníctvom rekreačného poukazu. 

Príspevok na rekreáciu môže za splnenia ostatných zákonných podmienok poskytnúť aj zamestnávateľ, ktorý 
zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. V oboch prípadoch je príspevok zamestnávateľa pre 
zamestnanca príjmom oslobodeným od dane. Podľa informácie Finančnej správy SR by malo byť 
k príspevku na rekreáciu do konca roka vydané metodické usmernenie. 

 

Legislatíva: Zákonník práce 

§ 152a Rekreácia zamestnancov  

(1) Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa 
trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však 
v sume 275 eur za kalendárny rok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma 
príspevku na rekreáciu za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Príspevok 
na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej 
ako 50 zamestnancov. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie; počet 

http://www.humanet.sk/
https://www.humanet.sk/spravy/potvrdenie-o-zdanitelnom-prijme-za-rok-2018
https://www.humanet.sk/spravy/nova-povinnost-zamestnavatela-oznamit-kategoriu-prace-2-do-15-januara-2019
https://www.humanet.sk/spravy/nahlasovanie-volnych-pracovnych-miest-nova-povinnost-zamestnavatelov-od-1-1-2019
http://www.hour.sk/
https://www.hour.sk/blog/ziadost-o-rocne-zuctovanie-dane-2018
http://www.humanet.sk/
https://www.humanet.sk/poradca/prispevok/mzdy-nezdanitelne-casti-zakladu-dane-2018
https://www.humanet.sk/poradca/prispevok/mzdy-mzdove-konstanty-historicky-prehlad
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zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Príspevok na 
rekreáciu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. 

(2) Zamestnávateľ môže rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytne zamestnancovi prostredníctvom rekreačného poukazu podľa 
osobitného predpisu. Pri poskytovaní príspevku na rekreáciu prostredníctvom rekreačného poukazu na základe zmluvy s vydavateľom 
rekreačného poukazu podľa osobitného predpisu je výška poplatku za sprostredkovanie služieb podľa odseku 4 maximálne 3 % z hodnoty 
rekreačného poukazu.  

(3) Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa. Zamestnanca, ktorý 
požiada o príspevok na rekreáciu, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok 
nepožiada.  

(4) Oprávnenými výdavkami podľa odseku 1 sú preukázané výdavky zamestnanca na 

a) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,  

b) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na 
území Slovenskej republiky,  

c) ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,  

d) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa 
zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom;  
za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa 
zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej 
domácnosti.  

(5) Oprávnenými výdavkami podľa odseku 1 sú aj preukázané výdavky zamestnanca podľa odseku 4 na manžela, vlastné dieťa, dieťa 
zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred 
rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na 
rekreácii.  

(6) Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, zamestnanec preukáže zamestnávateľovi 
oprávnené výdavky podľa odsekov 4 a 5 najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých 
súčasťou musí byť označenie zamestnanca. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení účtovných 
dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so 
zamestnancom inak. Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, na žiadosť zamestnanca sa 
príspevok na rekreáciu, ktorá začala v jednom kalendárnom roku a nepretržite trvá v nasledujúcom kalendárnom roku, bude považovať 
za príspevok na rekreáciu za kalendárny rok, v ktorom rekreácia začala. 

 

Legislatív: 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 

b) hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného 
prostredníctvom iných subjektov a finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa osobitného predpisu,17a) ak zamestnanec na 
základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania 
zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom a suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi 
podľa osobitného predpisu,17b) 

17b) § 152a Zákonníka práce. 

Peňažný príspevok na rekreáciu 

SMF80940 Príspevok na rekreáciu – peňažný, nezdanený 
Položka je určená na preplatenie časti oprávnených nákladov zamestnanca na rekreáciu podľa § 152a 
Zákonníka práce. Tento peňažný príspevok je príjmom oslobodeným od dane a teda nevstupuje do 
vymeriavacieho základu na platenie odvodov na zdravotné a sociálne poistenie. Keďže sa toto plnenie 
nepovažuje za mzdu, nebude vstupovať do výpočtu priemerného zárobku, doplatku do minimálnej mzdy a ani 
do základu pre vytváranie sociálneho fondu. Položka ako peňažné plnenie zamestnávateľa bola zaradená do 
nápočtu SMF50000 MIMOMZDOVÉ PROSTRIEDKY CELKOM. 

SMF80941 Príspevok na rekreáciu – peňažný, zdanený 
Položka je určená na preplatenie nákladov zamestnanca na rekreáciu nad rámec zákona. Touto položkou sa 
bude preplácať napr. časť príspevku nad zákonnú hranicu 275 eur, alebo príspevok na rekreáciu poskytnutý 
zo sociálneho fondu. Položka vstupuje do základu dane, a teda bude vstupovať aj do vymeriavacích základov 
na platenie odvodov na zdravotné a sociálne poistenie. Keďže sa toto plnenie nepovažuje za mzdu, nebude 
vstupovať do výpočtu priemerného zárobku, doplatku do minimálnej mzdy a ani do základu pre vytváranie 
sociálneho fondu. Položka ako peňažné plnenie zamestnávateľa bola zaradená do nápočtu SMF50000 
MIMOMZDOVÉ PROSTRIEDKY CELKOM. 

Nové položky boli zaradené do vzorových výstupných zostáv. 
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Nepeňažný príspevok na rekreáciu – rekreačný poukaz 

SMF80942 Rekreačný poukaz celkom 
Položka je určená na zadanie celkovej sumy rekreačného poukazu, ktorý poskytol zamestnávateľ 
zamestnancovi. Z tejto položky systém pri prepočte vypočíta dve položky: 

SMF809421 Rekreačný poukaz – nezdanený 

SMF809422 Rekreačný poukaz – zrážka 

SMF809421 Rekreačný poukaz – nezdanený 
Položka sa vypočíta automaticky pri zadaní položky SMF80942 Rekreačný poukaz celkom ako 55 % sumy 
zadanej do položky SMF80942. Výsledná suma sa zaokrúhli podľa ustanovení Zákonníka práce na 0,01 nahor. 

Ide o nepeňažný príspevok oslobodený od dane, ktorý nevstupuje do vymeriavacieho základu na platenie 
odvodov na zdravotné a sociálne poistenie. 

SMF809422 Rekreačný poukaz – zrážka 
Položka sa vypočíta automaticky pri zadaní položky SMF80942 Rekreačný poukaz celkom ako rozdiel sumy 
v položke SMF80942 Rekreačný poukaz celkom a v položke SMF809421 Rekreačný poukaz – nezdanený. 

Položka je zrážkou zamestnanca, ktorá sa mu strhne z čistej mzdy. To znamená, že keď zamestnávateľ 
poskytne zamestnancovi rekreačný poukaz v sume 500 €, zamestnancovi za tento poukaz strhne zo mzdy 
225 €. 

Nové položky boli zaradené do vzorových výstupných zostáv. 

Príklad automatického výpočtu položiek:  

Do položky SMF80942 Rekreačný poukaz celkom sa zadá suma 256,84. 

 

Do položky SMF809421 Rekreačný poukaz – nezdanený sa vypočíta suma: 

256,84 x 0,55 = 141,262 = 141,27 (po zaokrúhlení na 0,01 nahor) 

Do položky SMF809422 Rekreačný poukaz – zrážka sa vypočíta suma: 

256,84 – 141,27 = 115,57 

UPOZORNENIE: Položky SMF809421 Rekreačný poukaz – nezdanený a SMF809422 Rekreačný poukaz – 
zrážka môže užívateľ zadať aj priamo do mzdy (teda bez pomocnej položky s celkovou sumou). 

Nový typ zrážky Rekreačný poukaz – zrážka 
Keďže časť sumy poskytnutého rekreačného poukazu bude musieť zamestnanec uhradiť zamestnávateľovi, 
bolo potrebné vytvoriť nový typ paušálnej zrážky Rekreačný poukaz – zrážka, podobne ako je to napríklad pri 
zrážke typu Stravné lístky. Obdobne ako pri zrážke Stravné lístky, ani u zrážky Rekreačný poukaz – zrážka 
nie je potrebné zrážku pridávať na záložku Rola/ Zrážky/ Zrážky, pokiaľ nie je potrebné zrazenú sumu odviesť 
na účet. 

SMF809423 Rekreačný poukaz – zdanený 
Položka je určená na zadanie sumy rekreačného poukazu poskytnutého nad rámec zákona. Keďže ide 
o nepeňažný zdaniteľný príjem, položka bude vstupovať do vymeriavacích základov na platenie odvodov na 
zdravotné a sociálne poistenie. 

Kontrola na maximálnu povolenú sumu príspevku na rekreáciu, ktorý je oslobodený od dane 

Pri kontrole hornej hranice sumy príspevku na rekreáciu, ktorá sa ešte považuje za príjem oslobodený od dane 
je problém v tom, že príspevok sa má krátiť o úväzok, ktorý platil ku dňu začatia rekreácie, čo nemusí byť 
mesiac, v ktorom sa príspevok zaúčtuje do mzdy. Navyše pri postupnom čerpaní príspevku na rekreáciu sa 
maximálna hodnota znova posudzuje ku dňu začatia rekreácie, takže môže vzniknúť situácia, kedy pri druhom 
čerpaní príspevku ešte možno nejakú sumu oslobodiť od dane, ale aj situácia, kedy pri druhom čerpaní 
príspevku už nemožno oslobodiť žiadnu ďalšiu sumu. 

Z usmernenia z Ministerstva práce a sociálnych vecí SR k dopytu 

Zákon upravuje, že „Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie”. 

Zhoda je v tom, že nejde o jednorazový príspevok, takže konkrétny príspevok sa posudzuje vo vzťahu ku konkrétnej rekreácií. 

Nárok sa posudzuje k dňu začatia rekreácie: 
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I-IIQ – 40h úväzok…..požiadal…..dostal 220,- eur…ak by sa mu úväzok zachoval….môže sa dostať až na 275,- eur (resp. príslušný podiel 
zamestnávateľa zo sumy 500,- eur) 

III Q – úväzok 20h/týždeň…..strop je 275/2 = 137,5 eur…. V čase rekreácie už vyčerpal v danom roku 137,5,- eura ….nemá nárok už na 
nič. 

Vrátenie peňazí – toto nehrozí, nie je právny dôvod na vrátenie, pretože v čase prvej rekreácie spĺňal podmienku na to, aby dostal 55% z 
ceny rekreácie, v tomto prípade 220,- eur (nemusí teda vracať rozdiel medzi 137,5 a 220,- eur). 

Možnosť zadať mesiac začiatku rekreácie 
Aby bolo možné vykonať kontrolu, musí mať program k dispozícii informáciu o tom, ku ktorému dňu začala 
rekreácia. K tomuto dňu sa pri kontrole načíta suma konštanty a hodnota percenta úväzku. Keďže v systéme 
Humanet nie je možné meniť percento úväzku počas mesiaca (zmena uprostred mesiaca sa nezohľadní ani 
v mzdovom kalendári ani pri výpočte mzdy), rozhodli sme sa, že bude postačovať zadanie obdobia. Systém 
do spracovania miezd načítava potrebné údaje, napr. percento úväzku, s historickou platnosťou k poslednému 
dňu spracovávaného obdobia. Užívateľ má preto pri pridávaní mzdových položiek: 

SMF80940 Príspevok na rekreáciu – peňažný, nezdanený 

SMF80942 Rekreačný poukaz celkom 

SMF809421 Rekreačný poukaz – nezdanený 

možnosť zadať ku mzdovej položke do políčka Minulé obdobie informáciu o mesiaci, ku ktorému sa údaj 
o úväzku a hodnote konštanty bude načítavať. 

 

UPOZORNENIE: Ak rekreácia začala v mesiaci, za ktorý sa spracováva mzda, do položky nie je potrebné 
zadávať Minulé obdobie. 

SME80940 Ročná hranica príspevku na rekreáciu 
Pre potreby kontroly bola zapracovaná evidenčná položka SME80940 Ročná hranica príspevku na rekreáciu. 
Do položky sa vypočíta súčin hranice príspevku na rekreáciu a úväzku. Tento údaj poslúži na kontrolu, či 
nebola táto suma od začiatku roka už prekročená. 

Podľa obdobia zadaného do položky podľa popisu v predchádzajúcej kapitole sa k poslednému dňu tohto 
obdobia načíta hodnota z políčka Úväzok v percentách zo záložky Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie 
a hodnota systémovej konštanty Hranica pre príjmy oslobodené od dane – príspevok na rekreáciu. 

Ak užívateľ zadá do dvoch položiek rôzne obdobie pre načítanie úväzku, do výpočtu zoberie najstaršie obdobie 
a po prepočte sa zobrazí hlásenie: 

 

Pri prepočte sa do evidenčnej položky SME80940 Ročná hranica príspevku na rekreáciu zapíše suma súčinu 
konštanty a percenta úväzku. 

Nová systémová konštanta Hranica pre príjmy oslobodené od dane – príspevok na rekreáciu 
Do skupiny systémových konštánt Daň bola pridaná nová systémová konštanta Hranica pre príjmy oslobodené 
od dane – príspevok na rekreáciu. 

 

Metóda kontroly pri prepočte 
Kontrola sa vykoná nasledovne: od začiatku roka, v ktorom sa nachádza mesiac, za ktorý sa spúšťa prepočet, 
sa spočíta súčet položiek SMF80940 Príspevok na rekreáciu – peňažný, nezdanený a SMF809421 Rekreačný 
poukaz - nezdanený. Tento súčet sa porovná so sumou položky SME80940 Ročná hranica príspevku na 
rekreáciu vypočítanou v aktuálnom mesiaci. 
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Pri prekročení aktuálneho nároku sa zobrazí hlásenie: 

Suma položiek príspevkov na rekreáciu oslobodených od dane, ktoré boli zúčtované od začiatku roka, 
presiahla zákonnú hranicu o 162,50 €. Túto sumu zadajte do položky pre zdanený príspevok na rekreáciu 
("SMF80941 Príspevok na rekreáciu – peňažný, zdanený", "SMF809423 Rekreačný poukaz – zdanený"). 

V tomto prípade bola do položky SMF80940 Príspevok na rekreáciu – peňažný, nezdanený zadaná suma 
300 €. Keďže obdobie nebolo potrebné zadať, lebo rekreácia začala v mesiaci, za ktorý sa spracováva mzda, 
v danom mesiaci mal zamestnanec platný 50% úväzok. Hranica príspevku na rekreáciu je 275x0,5=137,5. 
Príspevok bol poskytnutý v sume 300 €, systém upozornil pri prepočte na to, že rozdiel 300-137,5=162,5 musí 
užívateľ zadať do položky príspevku, ktorý je zdaniteľným príjmom a na položke, ktorá je nezdaniteľným 
príjmom môže ponechať sumu najviac 137,5 € (vtedy sa pri prepočte kontrolné hlásenie nezobrazí). 

4.2 Nepeňažný príspevok na ubytovanie 

Legislatíva: 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. 
24h) § 42 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. 

Zákonník práce § 42 Pracovná zmluva 

SMF60826 Prísp. na ubytovanie – nepeňažný, nezdanený 
Pre účely poskytovania nepeňažného plnenia zamestnancovi v pracovnom pomere na účely zabezpečenia 
ubytovania, ktoré je za splnenia podmienok ustanovení § 5 ods. 7 písm. p) Zákona o dani z príjmov príjmom 
oslobodeným od dane, bola do systému zapracovaná nová mzdová položka SMF60826 Prísp. na ubytovanie 
– nepeňažný, nezdanený. Pri prepočte mzdy sa kontroluje suma zadaná do položky na maximálnu možnú 
mesačnú sumu 60 €. Pri prekročení sumy sa zobrazí hlásenie po prepočte: 

Suma položky "SMF60826 Prísp. na ubytovanie – nepeňažný, nezdanený" presiahla mesačnú zákonnú 
hranicu o 40,00 €, túto sumu zadajte do položky "SMF80644 Prísp. na ubytovanie – nepeňažný, zdanený" 

V tomto prípade bola do položky SMF60826 Prísp. na ubytovanie – nepeňažný, nezdanený zadaná suma 
100 €, čo je o 40 € viac ako povoľuje zákonná hranica, samozrejme za predpokladu, že zamestnancovi bolo 
ubytovanie zabezpečené na celý mesiac. 

Nová systémová konštanta Hranica pre mes. príjem oslobodený od dane – príspevok na ubytovanie 
Do skupiny systémových konštánt Daň bola pridaná nová systémová konštanta Hranica pre mes. príjem 
oslobodený od dane – príspevok na ubytovanie. 

 

SMF80644 Prísp. na ubytovanie – nepeňažný, zdanený 
Pre účely poskytovania nepeňažného plnenia zamestnancovi na účely zabezpečenia ubytovania, ktoré sa 
považuje za zdaniteľný príjem, bola do systému zapracovaná nová mzdová položka SMF80644 Prísp. na 
ubytovanie – nepeňažný, zdanený. 

Informácia: Pre účely poskytovania peňažného príspevku na zabezpečenie ubytovania, ktorý sa považuje za 
zdaniteľný príjem, je v systéme už nejaký čas k dispozícii mzdová položka SMF5050105 Prísp. na ubytovanie 
– peňažný, zdanený. 

Nové položky boli zaradené do vzorových výstupných zostáv. 

4.3 Daňové tlačivá 

Mesačný daňový prehľad pre rok 2019 

Vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Výkazy/ Daňové výkazy bolo sprístupnené tlačivo mesačného 
daňového prehľadu pre rok 2019. Podľa Oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky 
č. MF/016579/2018-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
určuje na zdaňovacie obdobie roku 2019 nový vzor tlačiva Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch 
na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) 
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zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené 
úroky  za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad“). 

V súlade s poučením na vyplnenie prehľadu na zdaňovacie obdobie 2019 došlo k viacerým zmenám. 

V úvodnej časti tlačiva sa vypustil údaj o daňovom úrade. V tejto súvislosti bolo skryté políčko Vlastný text pre 
daňový úrad z formulára Mesačný daňový prehľad. 

 

V I. časti tlačiva pribudol nový riadok 7 pre daňový bonus na zaplatené úroky. Do tohto riadku sa budú uvádzať 
nielen sumy daňového bonusu na zaplatené úroky z vyrovnania dane za rok 2018, ale aj sumy prípadných 
opráv vykonaných v priebehu roka 2019. Pôvodný riadok 7 pre odvodovú povinnosť na preddavky na daň bol 
prečíslovaný na 8. Do riadku bolo doplnené započítanie sumy daňového bonusu na zaplatené úroky z riadku 
7. Pôvodný riadok 8 s odvedenou sumou a dátumom odvodu bol z tlačiva vypustený. V tejto súvislosti bol vo 
formulári Spracovanie údajov skrytý riadok odvedené dňa – preddavková daň. 

 

V II. časti tlačiva boli riadky D, E a F premenované. Pôvodne sa do týchto riadkov načítavali sumy 
zamestnaneckej prémie, teraz sa do riadkov budú načítavať sumy daňového bonusu na zaplatené úroky. 

 

V súvislosti s novými riadkami pre daňový bonus na zaplatené úroky bola upravená výpočtová tabuľka tak, 
aby systém aj daňový bonus na zaplatené úroky vysporiadaval automaticky z preddavkovej dane ako to robí 
u preplatkov z ročného zúčtovania dane, u daňového bonusu na dieťa a u zamestnaneckej prémie. 
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V III. časti tlačiva pribudla žiadosť o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu na zaplatené úroky. V tejto 
súvislosti bolo do formulára Načítanie údajov doplnené označovacie políčko požiadať o daňový bonus na zapl. 
úroky vyplatený z prostriedkov zamestnávateľa. 

 

 

Z III. časti tlačiva bola vypustená časť, v ktorej sa uvádzali údaje o bankovom účte v tvare BBAN (predčíslie, 
číslo účtu, kód banky). 

Do potvrdenia o podaní prehľadu bol doplnený riadok pre sumu rozdielu daňového bonusu na zaplatené úroky 
na poukázanie. 

 

Oznámenie o zrážkovej dani pre rok 2019 

Na základe informácie zverejnenej na stránke Finančnej správy SR v sekcii Elektronické formuláre platí pre 
rok 2019 tlačivo oznámenia o zrážkovej dani podľa § 43 ods. 11 z roku 2018. 

 

Tlačivo je možné spracovať vo voľbe Tlače a výstupy/ Výkazy/ Daňové výkazy/ 2019. 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-formularov
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Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2019 

Dňa 6.12.2018 zverejnilo Finančné riaditeľstvo SR Informáciu o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti 
s príjmami zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
platných od 1.1.2019, ktorým sa určil od 1.1.2019 vzor tlačiva za zdaňovacie obdobie roku 2019 Potvrdenie 
o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti... POT39_5v19. Vzor tlačiva bol sprístupnený na 
stránke Finančnej správy SR. 

 

4.4 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018 

Vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Vyrovnanie dane bola doplnená funkcia výpočtu ročného 
zúčtovania preddavkov na daň (ďalej len RZD) za rok 2018. 

Podrobne je postup spracovania RZD v systéme Humanet popísaný v prílohe sprievodného listu. 

Podľa Oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/016579/2018-721 o určení vzorov tlačív 
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej 
činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2018 Ministerstvo financií Slovenskej republiky určuje nový vzor tlačiva 
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 
(rok), ktoré bolo zapracované do volieb Ročné zúčtovanie dane 1. strana a Ročné zúčtovanie dane 2. strana. 

Dôležité čísla pre výpočet ročného zúčtovania dane 

životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu platné k 1.1.2018 199,48 € 

základná ročná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) 
ZDP = (19,2 x 199,48) 

3 830,02 € 

minimálna mzda platná k 1.1.2018 

   6-násobok 

   12-násobok 

480 € 

2 880 € 

5 760 € 

výška zamestnaneckej prémie, ak sa použije základ dane zo sumy 12-násobku minimálnej 
mzdy 

Pre rok 2018 je základ dane zo sumy 12-násobku minimálnej mzdy väčší ako suma NČZD 
3830,02 (kvôli odpočítateľnej položke na zdravotné poistenie). 

0 € 

ročný daňový bonus = (12 x 21,56) 258,72 € 

sadzba dane podľa § 15 ZDP 

   z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 35 268,06 € = (176,8 x 199,48) 

   z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 35 268,06 € 

 

19 % 

25 % 

nezdaniteľná časť základu dane – príspevky na DDS – max. ročná suma 180 € 

maximálna ročná suma nepeňažného plnenia formou produktov vlastnej výrobky 
oslobodená od dane (§ 5 ods. 7 písm. k) ZDP) 

200 € 

maximálna ročná suma sociálnej výpomoci vyplatenej z prostriedkov sociálneho 
fondu oslobodená od dane (§ 5 ods. 7 písm. l) ZDP) 

2000 € 

maximálna ročná suma peňažného plnenia (13. plat) oslobodená od dane (§ 5 ods. 7 
písm. n) ZDP) 

500 € 

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
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maximálna ročná suma peňažného plnenia (14. plat) oslobodená od dane (§ 5 ods. 7 
písm. o) ZDP) 

500 € 

maximálna mesačná suma nepeňažného plnenia na účely zabezpečenia ubytovania 
oslobodená od dane (§ 5 ods. 7 písm. p) ZDP) 

60 € 

Základné podmienky pre uplatnenie zamestnaneckej prémie za rok 2018 u zamestnanca, ktorý 
požiadal o ročné zúčtovanie dane 

Zamestnanec, ktorý mal posudzované príjmy pre výpočet zamestnaneckej prémie vo výške od 6-násobku do 
12-násobku minimálnej mzdy v roku 2018 nebude mať nárok na zamestnaneckú prémiu, keďže základ dane 
z 12-násobku minimálnej mzdy kvôli odpočítateľnej položke na zdravotné poistenie je väčší ako ročná suma 
nezdaniteľnej časti základu dane a výpočet určený vzorcom dáva mínusovú hodnotu. 

Nárok na zamestnaneckú prémiu môže vzniknúť zamestnancovi, ktorý mal posudzované príjmy pre výpočet 
zamestnaneckej prémie vyššie ako 12-násobok minimálnej mzdy, ale v roku 2018 zaplatil vysoké odvody, 
napr. z dôvodu zaplatenia nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, a jeho základ dane je tak 
nízky, že výpočet určený vzorcom dáva kladnú hodnotu. 

Aj v tomto prípade musí zamestnanec splniť ďalšie zákonné podmienky určené pre nárok na zamestnaneckú 
prémiu: 

- zamestnanec poberal posudzované príjmy pre výpočet zamestnaneckej prémie aspoň 6 kalendárnych 
mesiacov (nezapočítajú sa kalendárne mesiace, v ktorých mal príjmy len na „dohodu“); 

- zamestnanec na účely výpočtu zamestnaneckej prémie nebol k 1. januáru 2018 poberateľom 
predčasného starobného alebo starobného dôchodku alebo poberateľom výsluhového dôchodku, resp. 
mu tieto dôchodky neboli spätne k tomuto dátumu priznané; 

- nemal príjmy uvedené v § 32a ods. 1 písm. a) body 4. a 5. Zákona o dani z príjmov; 
- na zamestnanca nebol poskytnutý príspevok na podporu udržania v zamestnaní podľa § 50a Zákona 

o službách zamestnanosti. 

Pomôcka Nezdaniteľné časti základu dane 2018 

Na stránke www.humanet.sk v časti Mzdový a účtovný poradca nájdete pomôcku Nezdaniteľné časti základu 
dane 2018. Je to výpočtová tabuľka, v ktorej si môžete skontrolovať postup a správnosť výpočtu tej-ktorej 
nezdaniteľnej časti základu dane pre RZD za rok 2018. 

Pomôcka je súbor vo formáte xlsx. V nej najdôležitejšou časťou je Automatický výpočet nezdaniteľnej časti. 
Do políčok zvýraznených zelenou farbou vpíšte jednotlivé sumy vstupujúce do výpočtu nezdaniteľnej časti 
základu dane: sumu čiastkového základu dane, sumu dôchodku, príjem manželky, počet mesiacov 
uplatňovania NČZD na manželku, uhradenú sumu príspevkov na DDS a uplatnenú sumu príspevkov na 
kúpeľnú starostlivosť. Zadaním potrebných údajov sa vypočítajú jednotlivé sumy nezdaniteľných častí základu 
dane a ich súčet. 

Tlače a výstupy 

UPOZORNENIE: Voľby Potvrdenie o zaplatení, Vyhlásenie o poukázaní dane a Pomocné zostavy RZD boli 
dočasne skryté. V update 9.03 budú voľby opäť sprístupnené s dopracovanými zmenami platnými pre rok 
2018. 

 

http://www.humanet.sk/
https://www.humanet.sk/poradca/prispevok/mzdy-nezdanitelne-casti-zakladu-dane-2018
https://www.humanet.sk/poradca/prispevok/mzdy-nezdanitelne-casti-zakladu-dane-2018


Online ekonomický informačný systém 

www.humanet.sk 
 

 12 

5 Ďalšie drobné úpravy 

5.1 Užívateľské zostavy - nová dátová skupina Kontaktná adresa 

Do dátovej skupiny Osoba bola doplnená chýbajúca dátová skupina Adresa s údajmi z  adresy typu Kontaktná 
adresa. 

 

5.2 Doplnenie validácie čísla bankového účtu v evidencii Identifikácia platby/ Iný účet 

Na záložke Rola/ Zrážky, v časti kde sa zadávajú identifikačné údaje platby, sa pri pridávaní čísla účtu do 
evidencie Iný účet doplnila pri zápise údajov validácia na IBAN začínajúci malými písmenami. 

 

Chýbajúca validácia na malé písmená v kóde IBAN spôsobovala, že systém nepovažoval takto zadaný IBAN 
za chybný, uložil ho, ale pri ukladaní nedokázal IBAN skonvertovať a doplniť údaje do ostatných políčok. To 
malo za následok, že pre chýbajúci SWIFT kód banky sa platba nezahrnula do príkazu SEPA platby. Po 
doplnení validácie sa ukladanie takto nesprávne zadaného čísla IBAN zastaví na chybovom hlásení. 

 

5.3 Zmena názvu položiek 

Pre zjednotenie názvoslovia a lepšiu prehľadnosť boli zmenené názvy niektorých mzdových položiek. Položky 
s novým názvom: 

SMF5010101 SF - soc. výpomoc – nezdanené 

SMF5010602 SF - soc. výpomoc – zdanené 

SMF5050105 Prísp. na ubytovanie – peňažný, zdanený 

SMF80931 Ochranné prac. prostriedky – refakt. nákladov 

SMF80932 Lekárske prehliadky – refakt. nákladov 

SMF80933 Školenie pracovníkov – refakt. nákladov 
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SMF80934 Ubytovanie – refakt. nákladov 

SMF60823 Produkty vl. výroby – nezdanené 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

https://www.hour.sk/?utm_source=email&utm_medium=obr-podpis&utm_campaign=hodnoty_a_riesenia
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PRÍLOHY 

6 Spracovanie ročného zúčtovania dane za rok 2018 

6.1 Základný postup pri spracovaní ročného zúčtovania dane 

Základný postup pre vykonanie ročného zúčtovania dane (ďalej len RZD): 

1. Načítanie údajov za príslušný rok – voľba Načítanie údajov, tlačidlo Načítať. 

2. Manuálne doplnenie údajov pre výpočet RZD – voľba Spracovanie údajov. 

3. Výpočet výsledku RZD – tlačidlo Prepočítať. 

4. Uzamknutie výpočtu RZD – označovacie políčko RZD vykonané (dôležité pre zahrnutie do V. časti ročného 
daňového hlásenia). 

5. Prenesenie výsledku RZD do miezd – označenie políčka Preniesť do miezd prípadne políčka Preniesť 
nedoplatok do 5 € u každého zamestnanca, u ktorého je potrebné výsledok preniesť do miezd; následne voľba 
Prenos údajov. 

6. Tlačenie jednotlivých formulárov. 

 

Po vstupe do voľby Vyrovnanie dane je potrebné zvoliť obdobie, za ktoré sa bude RZD vykonávať, resp. za 
ktoré obdobie chce užívateľ tlačiť výstupné zostavy. Pre výber kliknite na riadok s príslušným rokom. 

Zobrazí sa formulár, v ktorom v ľavej časti VYROVNANIE DANE sú voľby, pomocou ktorých sa vykoná výpočet 
RZD a prenos výsledku do miezd, a v pravej časti TLAČE A VÝSTUPY sú voľby pre tlač jednotlivých 
formulárov súvisiacich s RZD. 

 

UPOZORNENIE: Zoznam volieb v jednotlivých rokoch môže byť rôzny, keďže vyrovnanie dane je pre každý 
rok samostatnou funkciou. 

6.2 Voľba Načítanie údajov 

Voľba Načítanie údajov slúži na načítanie údajov pre zvolené obdobie spracovania. 

UPOZORNENIE: V prípade, že o RZD požiada zamestnanec, ktorému v organizácii pracovný pomer skončil 
a jeho rola je zaradená do neaktívnych dát, pred načítaním údajov je potrebné presunúť z neaktívnych rolí 
aspoň jednu rolu, najlepšie tú, do mzdy ktorej sa výsledok RZD má zapísať. Systém načíta údaje za celý rok 
za osobu (spočíta príjmy zo všetkých rolí osoby). 

Podľa § 11 ods. 11 Zákona o dani z príjmov sa pri výpočte úhrnu príspevkov na DDS platených 
zamestnávateľom za zamestnanca, ktorý je účastníkom tohto sporenia, použije postup podľa § 4 ods. 3 
Zákona o dani z príjmov, t. j. príspevky na DDS uhradené zamestnávateľom za zamestnanca do 31.1. po 
skončení zdaňovacieho obdobia sú súčasťou úhrnu príspevkov na DDS za toto zdaňovacie obdobie. 
Zamestnanci, ktorí si príspevky na DDS platia sami, postup podľa § 4 ods. 3 Zákona o dani z príjmov 
neuplatnia. 

UPOZORNENIE: Označenie políčka RZD vykonané slúži na uzamknutie výpočtu ročného zúčtovania dane 
a jeho ochranu pred prípadným neúmyselným prepísaním. V prípade, že opätovne spustíte načítanie údajov, 
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tie záznamy, ktoré nie sú uzamknuté pred prepisovaním (nie je označené políčko RZD vykonané), sa znova 
načítajú a údaje zadané ručne sa z výpočtu odstránia. Na túto skutočnosť systém upozorní hlásením. 

 

Okrem hromadného načítania údajov, ktoré sa musí vykonať aspoň raz, je možné pomocou tlačidla Načítať 
v hornej časti formulára Spracovanie vyrovnania dane načítať údaje len za vybranú osobu. 

 

6.3 Voľba Spracovanie údajov 

Voľba Spracovanie údajov slúži na vstup do RZD a ďalšie úpravy potom, ako sa načítali údaje pomocou voľby 
Načítanie údajov. 

 

UPOZORNENIE: Ak sa voľba Načítanie údajov nespustí aspoň raz, nie je možné spracovávať RZD cez voľbu 
Spracovanie údajov (tabuľka Spracovanie údajov vyrovnania dane je prázdna). 

V stĺpci RZD vykonané je zobrazená informácia o tom, či je označené políčko RZD vykonané. 

 

V stĺpci Preniesť do miezd je zobrazená informácia o tom, či je označené políčko Preniesť do miezd. 

 

V stĺpci Prenesené je zobrazená informácia o tom, či bol výsledok z ročného zúčtovania zapísaný na záložku 
Mzdy/ Ručná úprava mzdy. 

 

Do vyrovnania dane za rok 2018 boli do tabuľky Osoby vo formulári Spracovanie údajov vyrovnania dane 
doplnené ďalšie stĺpce. 

V stĺpci Preniesť nedoplatok do 5 € je zobrazená informácia o tom, či je označené políčko Preniesť nedoplatok 
do 5 €. 
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V stĺpci Vystaviť potvrdenie je zobrazená informácia o tom, či je označené políčko Vystaviť potvrdenie, 
a v stĺpci Poukázanie 3 % dane je zobrazená informácia o tom, či je označené políčko Poukázanie 3 % dane. 

 

Do vyrovnania dane za rok 2018 boli do kontextového menu Doplnky v tabuľke Osoby doplnené funkcie 
hromadného označenia vyššie uvedených políčok. Výberom voľby sa v označených záznamoch hromadne 
označí príslušné políčko. 

 

 

Pre vstup do údajov RZD kliknite na pero u vybraného záznamu v tabuľke Osoby vo formulári Spracovanie 
údajov vyrovnania dane. Otvorí sa formulár Spracovanie vyrovnania dane. Formulár je pre prehľadnosť 
rozdelený do niekoľkých častí, ktoré spolu nejakým spôsobom súvisia. Pri vytváraní názvov jednotlivých 
políčok formulára boli použité výrazy, ktoré sa uvádzajú v tlačive Ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Pre 
lepšiu orientáciu boli políčka, z ktorých sa údaje zapisujú do tlačiva ročného zúčtovania dane, označené číslom 
riadku. 

UPOZORNENIE: Formulár Spracovanie vyrovnania dane zodpovedá vždy platnej legislatíve ročného 
zúčtovania dane pre daný rok. 

Časť, ktorá identifikuje osobu, za ktorú sa spracováva RZD, a v ktorej sa vyberá rola, do ktorej sa 
zapíšu výsledky výpočtu RZD 

 

Osoba – políčko slúži na výber zamestnanca, za ktorého chce zamestnávateľ spracovať RZD. 

Meno daňovníka – v políčku sa zobrazí meno a priezvisko zamestnanca zo záložky Osobné/ Identifikácia/ 
Základné údaje. 

Rodné číslo – v políčku sa zobrazí rodné číslo zamestnanca zo záložky Osobné/ Identifikácia/ Základné údaje. 

Ak systém rodné číslo v políčku nezobrazil, tento údaj nie je uvedený v údajoch zamestnanca. V tomto prípade 
systém do tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň vpíše namiesto rodného čísla dátum narodenia (napr. 
v prípade cudzieho štátneho príslušníka). 

 

Bydlisko – v políčku sa zobrazí adresa, v ktorej je nastavený typ trvalé bydlisko zo záložky Osobné/ 
Identifikácia/ Adresy. 
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Pracovný pomer – v políčku sa zobrazí tá rola, do ktorej systém prenesie výsledok RZD. Ak má zamestnanec 
zadaný súbeh viacerých pracovných pomerov, v  políčku sa automaticky uvedie ten, v ktorom sa počítala daň. 
Užívateľ môže výberom zmeniť rolu, do ktorej sa zapíše výsledok RZD. 

 

Časť, kde sa uvádzajú údaje z Potvrdenia o zdaniteľnom príjme 

Pridanie údajov od viacerých iných platiteľov – zamestnávateľov 
Funkcia Viac iných platiteľov umožňuje užívateľovi zadať údaje z viacerých potvrdení o zdaniteľnom príjme od 
iných zamestnávateľov samostatne za každého zamestnávateľa s tým, že systém tieto údaje do jednotlivých 
riadkov stĺpca Iný platiteľ spočíta. Ak chcete využiť túto funkciu, označte políčko Viac iných platiteľov. Zobrazí 
sa tlačidlo s bodkami. 

 

Kliknutím na tlačidlo s bodkami sa zobrazí tabuľka Iní platitelia, do ktorého si pomocou tlačidla Pridať pridáte 
údaje z jednotlivých potvrdení o zdaniteľnom príjme. Tlačidlom Späť sa vrátite do formulára pre výpočet RZD. 

 

Stĺpec Iný platiteľ je v tomto prípade needitovateľný a zobrazujú sa v ňom súčty za jednotlivé riadky potvrdenia. 
Po spustení prepočtu sa údaje spočítajú do stĺpca Spolu za platiteľov, a zároveň sa vypočítajú ostatné riadky 
ročného zúčtovania dane. 
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Užívateľ má aj naďalej k dispozícii pôvodné fungovanie stĺpca Iný platiteľ, kedy, ak políčko Viac iných platiteľov 
nie je označené, stĺpec Iný platiteľ je editovateľný. Užívateľ túto verziu môže použiť v prípade, že zamestnanec 
doniesol len jedno potvrdenie od iného zamestnávateľa. 

 

Časť Základ dane 

 

Úhrn zúčt. a vypl. príjmov z r. 01 potvrdenia – do stĺpca Súčasný platiteľ systém načíta údaje z miezd za 
spracovávaný rok. Do stĺpca Iný platiteľ užívateľ vpíše údaje z Potvrdení o zdaniteľnom príjme od iných 
zamestnávateľov (ak takých zamestnanec mal), viď. popis v predchádzajúcej kapitole. Po kliknutí na tlačidlo 
Prepočítať systém do stĺpca Spolu za platiteľov zapíše súčet týchto súm. 

Suma, o ktorú sa zníži úhrn zúčt. a vypl. príjmov z r. 01 potvrdenia (-) – riadok slúži na zadanie sumy, ktorá 
zníži úhrn zdaniteľných príjmov z riadku 01 potvrdenia o zdaniteľnom príjme. Príkladom je suma nepeňažného 
plnenia na ubytovanie poskytnutého v zdaňovacom období 2018, na ktoré sa vzťahuje spätné oslobodenie od 
dane (najviac 60 € mesačne). Tento údaj je zamestnávateľ povinný uvádzať v riadku 13 potvrdenia 
o zdaniteľnom príjme vo verzii POT39_5v18 - ubytovanie zverejnenej koncom roka 2018. Ak užívateľ zadal 
sumu nepeňažného plnenia na ubytovanie dodatočne oslobodeného od dane do decembrovej mzdy položkou 
SMF90987 Suma do r. 13 potvrdenia o zdaň. príjme 2018, táto suma sa zapíše nielen do riadku 13 potvrdenia, 

https://www.humanet.sk/spravy/potvrdenie-o-zdanitelnom-prijme-za-rok-2018
https://www.humanet.sk/spravy/potvrdenie-o-zdanitelnom-prijme-za-rok-2018
https://www.humanet.sk/spravy/potvrdenie-o-zdanitelnom-prijme-za-rok-2018
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ale sa aj načíta do riadku Suma, o ktorú sa zníži úhrn zúčt. a vypl. príjmov z r. 01 potvrdenia do stĺpca Súčasný 
platiteľ vo vyrovnaní dane. 

 

 

UPOZORNENIE: Do políčka vpisujte vždy sumu bez znamienka (kladnú sumu), program sám sumu od prvého 
riadku odpočíta (tak ako naznačuje znamienko na začiatku riadku). 

Suma, o ktorú sa zvýši úhrn zúčt. a vypl. príjmov z r. 01 potvrdenia (+) – riadok slúži na zadanie sumy, ktorá 
zvýši úhrn zdaniteľných príjmov z riadku 01 potvrdenia o zdaniteľnom príjme. Príkladom môže byť dodatočné 
zdanenie sumy niektorého z príjmov oslobodených od dane uvádzaných v riadkoch 05, 06 a 08 potvrdenia 
o zdaniteľnom príjme, ak boli poskytnuté v úhrnnej sume za rok vyššej, ako povoľuje zákon (v riadku 07 v roku 
2018 nebude uvedená suma oslobodená od dane, keďže 13. plat sa v tomto roku ešte zdaňoval v plnej výške). 

 

Dňa 4.1.2019 zverejnila Finančná správa SR na svojej stránke dokument Informácia o rozšírení okruhu príjmov 
zo závislej činnosti oslobodených od dane o príjmy poskytnuté pri príležitosti letných dovoleniek (tzv. 13. mzda) 
a vianočných sviatkov (tzv. 14. mzda) v roku 2018, kde sa okrem iného uvádza ako bude zamestnávateľ 
postupovať pri ročnom zúčtovaní dane, ak u 14. mzdy oslobodenie od dane uplatnili viacerí zamestnávatelia. 

UPOZORNENIE: Do políčka vpisujte vždy sumu bez znamienka, program sám sumu k prvému riadku pripočíta 
(tak ako naznačuje znamienko na začiatku riadku). 

01 Úhrn zúčt. a vypl. príjmov zo závislej činnosti – do riadku sa vypočíta upravený úhrn zdaniteľných príjmov. 
Suma zo stĺpca Súčasný platiteľ sa bude načítavať do riadku Príjmy vyplatené zamestnávateľom, ktorý podáva 
hlásenie v. časti ročného daňového hlásenia. 

Riadky 01a, 02, 02a, 02b – do stĺpca Súčasný platiteľ systém načíta údaje z miezd za spracovávaný rok. Do 
stĺpca Iný platiteľ užívateľ vpíše údaje z Potvrdení o zdaniteľnom príjme od iných zamestnávateľov (ak takých 
zamestnanec mal), viď. popis v predchádzajúcej kapitole. Po kliknutí na tlačidlo Prepočítať systém do stĺpca 
Spolu za platiteľov zapíše súčet týchto súm. 

03 Základ dane – pri prepočte sa do políčka vypočíta základ dane podľa § 5 ods. 8 Zákona o dani z príjmu. 
Základom dane sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné. 

Časť Zrazená daň a uplatnený daňový bonus 

 

Riadky 18, 10 - do stĺpca Súčasný platiteľ systém načíta údaje z miezd za spracovávaný rok, do stĺpca Iný 
platiteľ užívateľ vpíše údaje z Potvrdenia o zdaniteľnom príjme od iných zamestnávateľov (ak takých 
zamestnanec mal), viď. popis v predchádzajúcej kapitole. Po kliknutí na tlačidlo Prepočítať systém do stĺpca 
Spolu za platiteľov zapíše súčet týchto súm. 

https://www.financnasprava.sk/sk/aktualne-dan-clo/info-k-aktual-povinnostiam/dan-z-prijmov/_1/D%c3%a1tum%20publikovania/Mg==/Ng==/MA==/MA==/NTA=/bnVsbA==/opb
https://www.financnasprava.sk/sk/aktualne-dan-clo/info-k-aktual-povinnostiam/dan-z-prijmov/_1/D%c3%a1tum%20publikovania/Mg==/Ng==/MA==/MA==/NTA=/bnVsbA==/opb
https://www.financnasprava.sk/sk/aktualne-dan-clo/info-k-aktual-povinnostiam/dan-z-prijmov/_1/D%c3%a1tum%20publikovania/Mg==/Ng==/MA==/MA==/NTA=/bnVsbA==/opb
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Časť, kde sa uvádzajú údaje o sumách jednotlivých nezdaniteľných častí základu dane 

Časť Dôchodca 

 

Dôchodok daňovníka – ak je zamestnanec na začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1. januáru) poberateľom 
starobného, predčasného starobného, výsluhového dôchodku alebo poberateľom výsluhového dôchodku zo 
zahraničia (§ 11 ods. 6 Zákona o dani z príjmu) a vyplatená ročná suma dôchodku je nižšia ako ročná suma 
nezdaniteľnej časti na daňovníka, môže si zamestnanec uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka zníženú 
o sumu dôchodku. Pre tento účel sa do políčka Dôchodok daňovníka vpíše suma dôchodku uvedená v žiadosti 
o vykonanie ročného zúčtovania dane. 

Aby systém pri prepočte uplatnil sumu dôchodku daňovníka, musí byť na záložke Osobné/Poistenia/ Dôchodky 
zadaný typ dôchodku starobný, predčasný starobný, výsluhový, výsluhový – dôchodkový vek alebo výsluhový 
– zo zahraničia. 

K 1. januáru pozastavené vyplácanie dôchodku – políčko slúži na to, aby mohol užívateľ u zamestnanca, 
ktorému bol priznaný dôchodok, ale z akéhokoľvek dôvodu bolo jeho vyplácanie pozastavené k 1. januáru 
kalendárneho roka, za ktoré sa vykonáva ročné zúčtovanie dane, uplatniť vo výpočte nezdaniteľnú časť 
základu dane na daňovníka. Políčko je pri načítaní údajov neoznačené a u poberateľa dôchodku (starobný, 
predčasný starobný, výsluhový, výsluhový – dôchodkový vek, výsluhový – zo zahraničia), ak sa nezadá suma 
dôchodku, tak sa pri prepočte nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka nevypočíta (prípad, kedy je 
dôchodok zamestnanca vyšší ako ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane a tak nemá význam si sumu 
dôchodku uplatňovať v RZD, lebo by sa nezdaniteľná časť na daňovníka vypočítala aj tak nulová). 

 

 

Ak ide o poberateľa dôchodku s pozastaveným vyplácaním, na to, aby sa vo výpočte vyrovnania dane uplatnila 
nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, označí sa políčko K 1. januáru pozastavené vyplácanie 
dôchodku a spustí sa prepočet. 

 

 

Ak je na záložke Osobné/ Dôchodky zadaný typ dôchodku starobný predčasný – pozastavené vyplácanie 
a začiatok obdobia je zadaný tak, že platí k 1. januáru kalendárneho roka, za ktoré sa spracováva RZD, pri 
načítaní údajov systém označí políčko K 1. januáru pozastavené vyplácanie dôchodku. 

Na stránke Finančnej správy SR sme k téme nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka našli tieto 
usmernenia a stanoviská FS SR: 

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 

Nezdaniteľná časť, ak invalidný dôchodok bol preklasifikovaný na starobný 

 

Legislatíva 

Zákon o sociálnom poistení, § 19 ods. 3 písm. b); § 128 ods. 4 

§ 19 Osobný rozsah poistenia v nezamestnanosti 

(3) Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na 

https://podpora.financnasprava.sk/457130-Nezdanite%C4%BEn%C3%A1-%C4%8Das%C5%A5-z%C3%A1kladu-dane-na-da%C5%88ovn%C3%ADka
https://podpora.financnasprava.sk/723095-Nezdanite%C4%BEn%C3%A1-%C4%8Das%C5%A5-ak-invalidn%C3%BD-d%C3%B4chodok-bol-preklasifikovan%C3%BD-na-starobn%C3%BD
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b) fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z 
dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný 
dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek. 

§ 128 Platitelia poistného na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné 
poistenie, poistenie v nezamestnanosti a platitelia poistného do rezervného fondu solidarity 

(4) Poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku 
alebo predčasného starobného dôchodku. Poistné na invalidné poistenie neplatí ani poistenec, ktorý je dôchodkovo 
poistený, je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) a dovŕšil dôchodkový vek. Poistné na 
invalidné poistenie neplatí zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je poistenec podľa prvej a druhej vety. 

 

Zákon o dani z príjmov, § 11 ods. 6 

§ 11 Nezdaniteľné časti základu dane 

(6) Základ dane daňovníka sa neznižuje o sumu vypočítanú podľa odseku 2, ak daňovník je na začiatku 
zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného 
dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného 
poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku22) alebo obdobného dôchodku zo zahraničia (ďalej len 
„dôchodok”) alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku 
predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma, o ktorú sa znižuje základ 
dane podľa odseku 2. Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2, 
zníži sa základ dane podľa odseku 2 len vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 
2 a vyplatenou sumou dôchodku. 

22)Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

 

Komentár: 

Počas roka zamestnanec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, ale jeho vyplácanie bolo na začiatku 
zdaňovacieho obdobia (k 1. januáru) pozastavené, si zo Zákona o sociálnom poistení uplatňuje úľavu z platenia odvodov 
na poistenie v nezamestnanosti a invalidné poistenie a zo Zákona o dani z príjmov si uplatňuje nezdaniteľnú časť 
základu dane. Je to preto, že úľava zo Zákona o sociálnom poistení sa vzťahuje na osobu, ktorej bol dôchodok priznaný, 
ale nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si nemôže uplatňovať poberateľ dôchodku. 

Časť Manželka/manžel 

 

Priezvisko a meno, Rodné číslo, Načítať údaje o manželke/manželovi z osoby – nové políčka doplnené do 
časti Manželka/manžel. Tieto údaje budú slúžiť na zápis do novej časti mzdové listu, ktorá bude do systému 
zapracovaná v niektorom z budúcich updatov v roku 2019. Podľa § 39 ods. 2 písm. d) mzdový list musí 
obsahovať aj meno, priezvisko a rodné číslo osoby, na ktorú si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť 
základu dane na manželku/manžela. 

Legislatíva – Zákon o dani z príjmov 

§ 39 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane 

(2) Mzdový list musí na daňové účely obsahovať 

d) mená, priezviská a rodné čísla osôb, na ktoré zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane [§ 11 
ods. 3] a daňový bonus, 

Ak má užívateľ zadané údaje o manželke (manželovi) na záložke Osobné/ Identifikácia/ Rodinné vzťahy, môže 
ich do formulára načítať označením políčka Načítať údaje o manželke/manželovi z osoby a spustením 
prepočtu. 
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Vlastný príjem manželky (manžela) – políčko slúži na zápis sumy príjmu manželky (manžela) uvedený 
v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane, ktorý znižuje nezdaniteľnú časť na manželku (manžela). 

Počet mesiacov NČ manželky (manžela) – ak si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť na manželku 
(manžela), musí sa zapísať počet mesiacov, za ktoré si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť na 
manželku/manžela. 

Ak si chce zamestnanec uplatniť celoročnú sumu nezdaniteľnej časti na manželku/manžela, vpíše sa do 
políčka hodnota 12 (12 mesiacov). 

Ak si chce zamestnanec uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku/manžela len za časť roka, napr. za 7 
mesiacov (napr. z dôvodu sobáša v júni, rozvodu v júli, úmrtia manželky/manžela v júli), vpíše sa do políčka 
hodnota 7. 

Legislatíva – Zákon o daní z príjmov 

§ 47 Zaokrúhľovanie 

(1) Základ dane, suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane (§ 50), nepeňažný príjem [§ 5 ods. 3 písm. a) a d)], preddavky 
na daň (§ 34, 35, 42 a 44), zdaniteľná mzda (§ 35) a daň (§ 15, § 31 ods. 3 a § 43) sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. 
Nezdaniteľné časti základu dane (§ 11), daňový bonus (§ 33) a daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a) sa 
zaokrúhľujú na eurocenty nahor. 

Na stránke Finančnej správy SR sme k téme nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) našli 
tieto usmernenia a stanoviská FS SR: 

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) 

Posúdenie vlastného príjmu manželky 

Zahrnutie rodičovského príspevku vyplácaného z Rakúska do vlastných príjmov manželky 

Časť DDS 

 

04c DDS – do stĺpca Súčasný platiteľ systém načíta údaje z miezd za spracovávaný rok. Do stĺpca Iný platiteľ 
užívateľ zapíše sumu príspevkov na DDS, ktoré si zamestnanec uplatnil v žiadosti o vykonanie ročného 
zúčtovania dane, resp. u iného zamestnávateľa. 

Zamestnanec splnil podmienky na uplatnenie DDS – políčko sa označí, ak zamestnanec splnil zákonom 
stanovené podmienky na uplatnenie príspevkov na DDS ako nezdaniteľnej časti základu dane. Len ak je 
políčko označené, systém započíta príspevky do nezdaniteľných častí základu dane, najviac však do zákonnej 
výšky 180 €. 

Na stránke Finančnej správy SR sme k téme nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) našli 
toto usmernenie FS SR: 

Zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) 

Legislatíva – Zákon o dani z príjmov 

§ 11 Nezdaniteľné časti základu dane 

(10) Nezdaniteľnou časťou základu dane sú aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného 
predpisu35) a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu. 

(11) Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 10 je možné odpočítať od základu dane vo 
výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do výšky 180 eur za rok; pri výpočte 
úhrnu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom a zamestnancom, ktorí sú účastníkmi 
tohto sporenia sa použije postup podľa § 4 ods. 3. 

(12) Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 10 musia byť súčasne splnené tieto 
podmienky:  

a) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 10 zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy 
uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového 
plánu,  

b) daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu, 35) ktorá nespĺňa podmienky uvedené 
v písmene a). 

https://podpora.financnasprava.sk/979088-Nezdanite%C4%BEn%C3%A1-%C4%8Das%C5%A5-z%C3%A1kladu-dane-na-man%C5%BEelku-man%C5%BEela
https://podpora.financnasprava.sk/632632-Pos%C3%BAdenie-vlastn%C3%A9ho-pr%C3%ADjmu-man%C5%BEelky-
https://podpora.financnasprava.sk/288369-Zahrnutie-rodi%C4%8Dovsk%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-vypl%C3%A1can%C3%A9ho-z-Rak%C3%BAska-do-vlastn%C3%BDch-pr%C3%ADjmov-man%C5%BEelky
https://podpora.financnasprava.sk/609555-Zn%C3%AD%C5%BEenie-z%C3%A1kladu-dane-o-pr%C3%ADspevky-na-doplnkov%C3%A9-d%C3%B4chodkov%C3%A9-sporenie-III-pilier
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Časť Kúpeľná starostlivosť 

 

Nová časť Kúpeľná starostlivosť je určená na zadanie údajov potrebných na výpočet sumy novej nezdaniteľnej 
časti základu dane podľa § 11 ods. 14 Zákona o dani z príjmov, ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady 
súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou. Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže v úhrnnej sume najviac 
50 eur za rok uplatniť daňovník nielen na seba, ale po 50 eur za rok aj na manželku a jednotlivé deti. Túto 
nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z rodičov/manželov. 

Príspevok na kúpeľnú starostlivosť na daňovníka – políčko slúži na zadanie sumy preukázateľne zaplatených 
úhrad za daňovníka, najviac v sume 50 €. 

Príspevok na kúpeľnú starostlivosť na manželku – políčko slúži na zadanie sumy preukázateľne zaplatených 
úhrad za manželku, najviac v sume 50 €. 

Príspevok na kúpeľnú starostlivosť na deti, Počet detí, na ktoré sa uplatňuje príspevok – prvé políčko slúži na 
zadanie sumy preukázateľne zaplatených úhrad za deti, najviac v sume súčinu počtu detí a sumy 50 €. Druhé 
políčko slúži na zadanie počtu detí. 

Kým v tlačive ročného zúčtovania dane sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na preukázateľne zaplatené 
úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou uvádza v celkovej sume za všetky osoby, 

 

do V. časti ročného daňového hlásenia sa musí táto nezdaniteľná časť základu dane uvádzať samostatne na 
daňovníka a samostatne na manželku a deti. 

 

Preto sme sa rozhodli, že vo vyrovnaní dane sa sumy uplatňované na jednotlivé osoby budú zadávať do 
samostatných riadkov, na ktorých je aj zapracovaná kontrola na hraničnú sumu 50 €/osobu. 

   

Na stránke Finančnej správy SR sme k téme nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť našli 
tieto usmernenia a stanoviská FS SR: 

Zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou 

Úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou 

Legislatíva – Zákon o dani z príjmov 

§ 11 Nezdaniteľné časti základu dane 

(14) Nezdaniteľnou časťou základu dane sú aj preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou 
starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných 
kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných na základe povolenia podľa osobitného predpisu65a) v úhrne najviac 
do výšky 50 eur za rok. Za nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka sa považujú aj tieto zaplatené úhrady za 
manželku (manžela) daňovníka a dieťa daňovníka, ktoré sa na účely tohto zákona považujú u tohto daňovníka za 
vyživované (§ 33) v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok za každého z nich. Túto nezdaniteľnú časť základu dane 
si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov, pričom ak nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane 
na dieťa (deti) daňovníka spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje 
v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba. Nezdaniteľnou časťou základu dane nie sú úhrady súvisiace s kúpeľnou 

https://podpora.financnasprava.sk/886734-Zaplaten%C3%A9-%C3%BAhrady-s%C3%BAvisiace-s-k%C3%BApe%C4%BEnou-starostlivos%C5%A5ou
https://podpora.financnasprava.sk/085908-%C3%9Ahrady-s%C3%BAvisiace-s-k%C3%BApe%C4%BEnou-starostlivos%C5%A5ou
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starostlivosťou a s ňou spojenými službami, pri ktorých sa uplatnil postup podľa osobitného predpisu17b) alebo postup 
podľa § 19 ods. 2 písm. w). 

Časť Nezdaniteľné časti 

 

04a Nezdaniteľná časť na daňovníka – pri načítaní údajov systém každému zamestnancovi okrem poberateľa 
dôchodku bez nároku na nezdaniteľnú časť načíta základnú ročnú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na 
daňovníka. Následne po kliknutí na tlačidlo Prepočítať systém vypočíta sumu nezdaniteľnej časti, pričom 
zohľadní výšku dosiahnutého čiastkového základu dane a u poberateľa výšku dôchodku. 

Ak sa do políčka Dôchodok daňovníka nevpíše žiadna suma dôchodku (pretože dôchodok je vyšší ako ročná 
suma nezdaniteľnej časti na daňovníka), systém u poberateľa dôchodku nezdaniteľnú časť základu dane na 
daňovníka nevypočíta. 

04b Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) – po kliknutí na tlačidlo Prepočítať systém vypočíta 
nezdaniteľnú časť na manželku (manžela), pričom zohľadní výšku dosiahnutého čiastkového základu dane, 
počet mesiacov, za ktoré si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť na manželku (manžela) a príjem 
manželky (manžela). 

04c Príspevky DDS – po kliknutí na tlačidlo Prepočítať systém vypočíta uplatnenú sumu príspevku 
zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie, pričom zohľadní, že zamestnanec splnil podmienky na 
uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti (označené políčko Zamestnanec splnil podmienky na uplatnenie DDS) 
a maximálnu uplatniteľnú sumu 180 €. 

04d Príspevok na kúpeľnú starostlivosť – po kliknutí na tlačidlo Prepočítať sa v jednotlivých riadkoch časti 
Kúpeľná starostlivosť skontroluje maximálna uplatniteľná suma 50 €/osobu, a ak sa ani v jednom z riadkov so 
sumou nezobrazí chybové hlásenie, sumy sa spočítajú do riadku 04d Príspevok na kúpeľnú starostlivosť. 

04 Nezdaniteľné časti spolu – po kliknutí na tlačidlo Prepočítať systém do políčka vpíše úhrnnú sumu všetkých 
uplatňovaných nezdaniteľných častí. 

Časť, v ktorej sa vypočíta zamestnanecká prémia 

 
Legislatíva – tlačivo ročného zúčtovania dane 

2) Nárok na zamestnaneckú prémiu za rok 2018 môže vzniknúť len tomu zamestnancovi, ktorý za toto zdaňovacie 
obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti posudzované na účely priznania zamestnaneckej prémie 
najmenej vo výške 12-násobku minimálnej mzdy (5 760 eur) a ktorý poistné a príspevky viažuce sa k zdaniteľným 
príjmom zo závislej činnosti zaplatil vo vyššej sume, napr. zaplatil nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na verejné 
zdravotné poistenie. 

Posudzované príjmy na uplatnenie zamestn. prémie – ak sa do políčka vpíše suma menšia ako 5 760 €, všetky 
políčka v časti Zamestnanecká prémia vrátane políčka s posudzovanými príjmami sa pri prepočte vynulujú – 
zamestnancovi v takom prípade nevzniká nárok na zamestnaneckú prémiu a zamestnancovi sa vypočíta daň 
aj nezdaniteľné časti základu dane. 

Ak sa do políčka vpíše suma 5 760 € a vyššia, pre výpočet zamestnaneckej prémie je potrebné zapísať sumu 
do políčka 07 Základ dane na uplatnenie zamestn. prémie a počet mesiacov do políčka 08 Počet mesiacov, 
v ktorých boli splnené podmienky. 
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Základ dane na uplatnenie zamestn. prémie – do políčka sa vpíše suma základu dane pre výpočet 
zamestnaneckej prémie. Aby za rok 2018 vyšla kladná suma zamestnaneckej prémie, základ musí byť menší 
ako suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 3 830,02 €. 

Počet mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky – do políčka sa vpíše počet mesiacov, v ktorých boli 
splnené podmienky. Aby systém vypočítal zamestnaneckú prémiu, musí byť v políčku zadaná hodnota 
najmenej 6 mesiacov. Ak užívateľ do políčka zadá hodnotu 5 a menej, zamestnanecká prémia sa nevypočíta. 

UPOZORNENIE: V tomto prípade sa systém pri prepočte správa ako pri nároku na zamestnaneckú prémiu, 
t.j. nevypočíta nezdaniteľné časti ani daň. Ak teda zamestnanec spĺňal podmienku na zamestnaneckú prémiu 
menej ako 6 mesiacov, údaje do časti Zamestnanecká prémia nezadávajte, aby systém vypočítal nezdaniteľné 
časti a daň. 

07 Zamestnanecká prémia – po kliknutí na Prepočítať systém do políčka vpíše vypočítanú sumu 
zamestnaneckej prémie, pričom zohľadní výšku základu dane na uplatnenie zamestnaneckej prémie a počet 
mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky. 

08 Zamestnanecká prémia nesprávne vyplatená zamestnávateľom – do riadku sa vpisuje suma 
zamestnaneckej prémie, ktorú zamestnávateľ za predchádzajúce roky vyplatil zamestnancovi neoprávnene. 

Pri uplatňovaní zamestnaneckej prémie si zamestnanec nemôže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane a pri 
výpočte je vypočítaná nulová daň. Pôvodne podľa poučenia v tlačive ročného zúčtovania dane sa suma na 
riadku 04a (nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka) mala informatívne uvádzať. Po novom sa táto veta 
z poučenia vypustila. Preto pre prepočte, ak sa uplatňuje zamestnanecká prémia, sa vynulujú sumy na 
všetkých riadkoch časti 04. 

Príklady výpočtu zamestnaneckej prémie 
Legislatíva – Zákon o dani z príjmov 

§ 32a Zamestnanecká prémia 

(3) Ak zamestnanec za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol posudzované príjmy v úhrnnej sume aspoň 6-násobku 
minimálnej mzdy a nižšej ako 12-násobok minimálnej mzdy, zamestnaneckou prémiou je suma vypočítaná 
percentuálnou sadzbou dane podľa § 15 z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) a 
základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zo sumy 12-násobku minimálnej mzdy. Ak zamestnanec za zdaňovacie 
obdobie dosiahol posudzované príjmy najmenej vo výške 12-násobku minimálnej mzdy, zamestnaneckou prémiou je 
suma vypočítaná percentuálnou sadzbou dane podľa § 15 z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 
ods. 2 písm. a) a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 z posudzovaných príjmov tohto zamestnanca. Vypočítaná 
suma zamestnaneckej prémie sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor. 

Na stránke Finančnej správy SR sme k téme zamestnaneckej prémie našli tieto usmernenia a stanoviská FS 
SR: 

Všeobecná charakteristika zamestnaneckej prémie (ZP) 

Znaky a princípy zamestnaneckej prémie (ZP), princíp výpočtu ZP 

Aktuálne príspevky ovplyvňujúce zamestnaneckú prémiu 

Zamestnanecká prémia 

 

Ak zamestnanec v roku 2018 dosiahol posudzované príjmy pre zamestnaneckú prémiu nižšie ako 5 760 € (12-
násobok min. mzdy), keďže základ dane z 12-násobku minimálnej mzdy (z dôvodu uplatnenia odpočítateľnej 
položky) je vyšší ako nezdaniteľná časť základu dane, zamestnanecká prémia vypočítaná z nižšie uvedeného 
vzorca bude nulová. 

zam. prémia = 19% x (NČZD na daňovníka ročná - základ dane z 12-násobku minimálnej mzdy) 

Ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy pre zamestnaneckú prémiu vo výške 5 760 € a viac, 
a podmienky pre nárok na zamestnaneckú prémiu splnil v 12 mesiacoch, má nárok na ročnú sumu 
zamestnaneckej prémie, ktorá sa vypočíta podľa vzorca: 

zam. prémia = 19% x (NČZD na daňovníka ročná – skutočný základ dane zamestnanca za rok 2018) 

Zamestnanec napr. dosiahol posudzované príjmy 5 760 € a základ dane 3 224,82 €. 

= (3 830,02 – 3 224,82) x 0,19 = 114,988= 114,99 

Ak zamestnanec pri dosiahnutí základu dane 3 224,82 splnil podmienku len v 7 mesiacoch, zamestnanecká 
prémia sa vypočíta podľa vzorca: 

= 114,988 : 12 x 7 = 67,076333 = 67,08 

https://podpora.financnasprava.sk/036565-V%C5%A1eobecn%C3%A1-charakteristika-zamestnaneckej-pr%C3%A9mie-ZP
https://podpora.financnasprava.sk/195229-Znaky--a-princ%C3%ADpy-zamestnaneckej-pr%C3%A9mie-ZP-princ%C3%ADp-v%C3%BDpo%C4%8Dtu-ZP
https://podpora.financnasprava.sk/291045-Aktu%C3%A1lne-pr%C3%ADspevky-ovplyv%C5%88uj%C3%BAce-zamestnaneck%C3%BA-pr%C3%A9miu
https://podpora.financnasprava.sk/554441-Zamestnaneck%C3%A1-pr%C3%A9mia
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UPOZORNENIE: V súčasnej dobe nie je pri prepočte zapracovaná kontrola v políčku 07 Základ dane na 
uplatnenie zamestn. prémie na maximálnu sumu, ktorou je ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane, kedy 
sa vypočíta nulová zamestnanecká prémia. Preto dajte pozor, aby sa nevypočítala záporná suma 
zamestnaneckej prémie. 

Ako postupovať pri rozhodovaní, či sa zamestnancovi oplatí uplatniť si zamestnaneckú prémiu alebo 
nezdaniteľné časti základu dane 
Ak chcete zistiť, či sa zamestnancovi oplatí uplatniť si nezdaniteľné časti základu dane alebo zamestnaneckú 
prémiu, postupujte nasledovne: 

1. Vpíšte všetky údaje pre výpočet nezdaniteľných častí základu dane, vyplňte ostatné údaje pre výpočet 
dane a spustením prepočtu zistite výšku sumy na vyplatenie. 

2. Vyplňte políčka pre výpočet zamestnaneckej prémie a spustením prepočtu zistite výšku sumy na 
vyplatenie. 

3. Výsledky porovnajte a v RZD použite výpočet, ktorý je pre zamestnanca výhodnejší. 

Časť, kde sa uvádzajú údaje o výpočte RZD, v ktorej sú uvedené výsledná suma dane, výsledná 
suma daňového bonusu na dieťa, suma daňového bonusu na zaplatené úroky a celkový výsledok 
RZD 

Časť Daňový bonus na dieťa 

 

Min. ročný príjem pre nárok – hodnota v políčku informuje užívateľa o sume minimálneho ročného príjmu, ktorý 
musí zamestnanec dosiahnuť, aby si mohol prípadne dodatočne uplatniť v RZD daňový bonus. Suma 
minimálneho ročného príjmu je 6-násobok minimálnej mzdy, teda suma 2 880 €. 

09 Nárok na DB v úhrne za všetky deti – do políčka sa načíta suma ročného nároku na daňový bonus v úhrne 
za všetky deti, pričom sa zohľadní dátum narodenia dieťaťa (ak sa dieťa narodilo napr. 15.10., tak sa za neho 
uplatní len daňový bonus za mesiace október až december), vek dieťaťa (ak dieťa dosiahlo vek 25 rokov napr. 
15.10., tak sa za neho uplatní len daňový bonus za mesiace január až október), obdobie Platnosť od a Platnosť 
do zadané na záložke Spracovanie miezd/ Evidované roly/ Dane/ Bonusy a platnosť role. 

UPOZORNENIE: Venujte náležitú pozornosť kontrole sumy načítanej v riadku 09 Nárok na DB v úhrne za 
všetky deti. Sú situácie, kedy užívateľ musí ručne zadať do riadku ročnú sumu nároku na daňový bonus. 
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Ak si zamestnanec v RZD dodatočne douplatňuje daňový bonus, suma sa vpíše do políčka 09 Nárok na DB 
v úhrne za všetky deti. Po kliknutí na tlačidlo Prepočítať sa vypočíta suma daňového bonusu na vyplatenie. 

 

Počet detí – do políčka sa načíta počet detí, na ktoré si zamestnanec počas roka uplatňoval v mzde daňový 
bonus. V prípade, že si zamestnanec uplatňuje daňový bonus dodatočne v RZD, počet detí sa dopíše ručne. 
Tento údaj sa zapíše do V. časti ročného daňového hlásenia. 

Počet mesiacov s nárokom na daňový bonus – do políčka sa načíta počet mesiacov s vyplateným daňovým 
bonusom (napr. 2 deti, 12 mesiacov uplatnený daňový bonus, do políčka sa zapíše hodnota 24). V prípade, 
že si zamestnanec uplatňuje daňový bonus dodatočne v RZD, počet mesiacov sa dopíše ručne. Tento údaj 
sa zapíše do V. časti ročného daňového hlásenia. 

UPOZORNENIE: Ak ste údaje o počte detí a mesiacov doplnili ručne až po spustení prepočtu, pre ich uloženie 
znova spustite prepočet alebo tlačidlo OK. 

Zrazený daňový bonus – políčko slúži na zrazenie sumy daňového bonusu, ktorá bola počas roka vyplatená 
neoprávnene. Ak si zamestnanec počas roka uplatňoval daňový bonus na dieťa neoprávnene a je potrebné, 
aby ho v plnej sume vrátil v ročnom zúčtovaní, postupuje sa nasledovne: 

1. do políčka 09 Nárok na DB v úhrne za všetky deti  sa vpíše hodnota 0; 

2. do políčka Zrazený daňový bonus sa vpíše suma, ktorá bola počas roka zamestnancovi vyplatená 
neoprávnene, napr. suma uvedená v políčku 10 Daň. bonus priznaný a vyplatený  (stĺpec Spolu) a klikne 
sa na Prepočítať. 

 

11 DB na vyplatenie (+)/ 13 vybratie (-) – po kliknutí na tlačidlo Prepočítať systém vypočíta rozdiel medzi 
sumou ročného nároku na daňový bonus (políčko 09 Nárok na DB v úhrne za všetky deti) a sumou daňového 
bonusu vyplateného zamestnancovi počas roka (políčko 10 Daň. bonus priznaný a vyplatený  - stĺpec Spolu). 
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12 Daňový bonus na vyplatenie znížený o daň – započíta sa rozdiel riadku 11 a riadku 06, ak je to kladná 
hodnota. 

 

 

Na stránke Finančnej správy SR sme k téme daňového bonusu na dieťa našli tieto usmernenia a stanoviská 
FS SR: 

Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v 
znení neskorších predpisov z 13.9.2018 

Daňový bonus - daňové zvýhodnenie 

DB a príjmy zo zamestnania 

Daňový bonus 

Časť Daňový bonus na zaplatené úroky 

 

Nová časť slúži na zadanie a výpočet sumy daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a Zákona o dani 
z príjmov, ktorý sa prvýkrát uplatňuje pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2018. 

Suma DB na zapl. úroky zo žiadosti – do políčka sa zadá suma daňového bonusu na zaplatené úroky zo 
žiadosti. 

 

15 Nárok na DB na zaplatené úroky – po kliknutí na tlačidlo Prepočítať systém do políčka vypočíta sumu 
daňového bonusu na zaplatené úroky ohraničenú na maximálnu sumu 400 €. V súvislosti s týmto políčkom 
bola do systému zapracovaná do skupiny systémových konštánt Daň nová konštanta Maximálna suma 
daňového bonusu na zaplatené úroky. 

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/metodicke-pokyny
https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/metodicke-pokyny
https://podpora.financnasprava.sk/707457-Da%C5%88ov%C3%BD-bonus---da%C5%88ov%C3%A9-zv%C3%BDhodnenie-
https://podpora.financnasprava.sk/611325-DB-a-pr%C3%ADjmy-zo-zamestnania--r2013201420152016-2017
https://podpora.financnasprava.sk/950372-Da%C5%88ov%C3%BD-bonus
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16 DB na zapl. úroky na vyplatenie znížený o daň zníženú o DB na dieťa (r.15-r.14)>0 – po kliknutí na tlačidlo 
Prepočítať systém do políčka vypočíta rozdiel podľa vzorca v riadku 16 tlačiva ročného zúčtovania dane. 

 

 
Legislatíva – Zákon o dani z príjmov 

§ 33a Daňový bonus na zaplatené úroky  

(1) Daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky 
poskytnutého úveru na bývanie,57a) na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie,57a) najviac zo sumy 50 000 eur na 
jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie,132b) ktorou je byt alebo rodinný dom, ak má  

a) najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o tento úver, 

b) priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového 
základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e za kalendárny rok 
predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie,57a) najviac vo výške 1,3 násobku 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie;57a) 
priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu 
dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e. 

(3) Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom 
období podľa odseku 1, najviac však do výšky 400 eur za rok. 

Na stránke Finančnej správy SR sme k téme daňového bonusu na zaplatené úroky našli tento metodický 
pokyn FS SR: 

Metodický pokyn k uplatneniu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona č. 595/2003 Z. z. o 
dani z príjmov v znení neskorších predpisov z 9.10.2018 

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/metodicke-pokyny
https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/metodicke-pokyny
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Časť Daň 

 

05 Zdaniteľná mzda – po kliknutí na tlačidlo Prepočítať systém do políčka vypočíta zdaniteľnú mzdu. 

06 Vypočítaná daň – po kliknutí na tlačidlo Prepočítať systém do políčka vypočíta zo zdaniteľnej mzdy výšku 
dane. 

Legislatíva – Zákon o dani z príjmov 

§ 47 Zaokrúhľovanie 

(1) Základ dane, suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane (§ 50), nepeňažný príjem [§ 5 ods. 3 písm. a) a d)], preddavky 
na daň (§ 34, 35, 42 a 44), zdaniteľná mzda (§ 35) a daň (§ 15, § 31 ods. 3 a § 43) sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. 
Nezdaniteľné časti základu dane (§ 11) a daňový bonus (§ 33) sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor. 

25% sadzba dane sa použije z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 35 268,06 €. 

Príklad: zamestnanec dosiahol zdaniteľnú mzdu vo výške 43 333,33 €. 

43 333,33>35 268,06 

daň = (35 268,06 x 0,19) + ((43 333,33 - 35 268,06) x 0,25) = 6 700,9314 + 2 016,3175 

= 8 717,2489= 8 717,24 

 

14 Daň znížená o DB na dieťa (r06-r09)>0 – nový riadok podľa tlačiva RZD. Po kliknutí na tlačidlo Prepočítať 
systém do políčka vypočíta rozdiel podľa vzorca v riadku 14 tlačiva RZD. 
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17 Daň znížená o DB na dieťa a o DB na zaplatené úroky (r.14-r.15)>0 – nový riadok podľa tlačiva RZD. Po 
kliknutí na tlačidlo Prepočítať systém do políčka vypočíta rozdiel podľa vzorca v riadku 17 tlačiva RZD. 

 

 

19 Nedoplatok dane (+)/20 Preplatok dane (-) – po kliknutí na tlačidlo Prepočítať systém vypočíta rozdiel medzi 
sumou vypočítanej dane a celkovým úhrnom preddavkov na daň, tzv. neupravený nedoplatok/preplatok. 

21 Daň na úhradu (+) / Daňový preplatok (-) – po kliknutí na tlačidlo Prepočítať systém vypočíta daň na úhradu 
(kladný výsledok) alebo daňový preplatok (záporný výsledok) potom, ako zohľadní sumy daňového bonusu na 
dieťa, sumu daňového bonusu na zaplatené úroky, sumu preddavkov na daň a sumu zamestnaneckej prémie 
za predchádzajúce obdobia. 

Legislatíva – Zákon o dani z príjmov 

§ 46a Minimálna výška dane fyzickej osoby 

Daň fyzickej osoby sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 eur alebo celkové zdaniteľné 
príjmy tohto daňovníka za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a). To neplatí, ak 
daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 alebo ak sa daň vyberá podľa § 43, alebo ak sa zrážajú preddavky na 
daň podľa § 35, alebo preddavky na zabezpečenie dane podľa § 44. 

Zamestnanec, ktorého celkové zdaniteľné príjmy za rok nepresiahli 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu 
dane na daňovníka (v roku 2018 suma 3 830,02*0,5=1 915,01) má nulovú daňovú povinnosť (§ 46a Zákona 
o dani z príjmov – „daň... ...sa nevyrubí a neplatí“). Ak vznikne situácia, že zamestnanec platil počas roka 
preddavky na daň a on ich chce vrátiť, lebo má nulovú daňovú povinnosť, môže tak vykonať len podaním 
daňového priznania, pretože „nulová daňová povinnosť“ sa nemôže uplatniť v ročnom zúčtovaní dane (§ 46a 
ZDP – „to neplatí,... ...ak sa zrážajú preddavky na daň podľa § 35“). Preto táto situácia vo funkcii Vyrovnanie 
dane nie je ošetrená. 

22 Zamestnávateľ vyberie (+)/ vyplatí (-) sumu – po kliknutí na tlačidlo Prepočítať systém do políčka vypočíta 
výsledok RZD (rozdiel sumy vyrovnania dane, sumy vyrovnania daňového bonusu na dieťa, sumy vyrovnania 
daňového bonusu na zaplatené úroky a zamestnaneckej prémie za predchádzajúce obdobia). 

Časť, v ktorej užívateľ nastaví spracovanie potvrdenia o zaplatení dane a určí, či osoba poukazuje 
3 % základu dane 

Časť Zamestnanec požiadal o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 

 

Vystaviť potvrdenie – označením políčka má užívateľ možnosť vytvoriť si podmnožinu osôb, ktorým spracuje 
potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie. 

Poukázanie 3 % dane – označenie políčka vypočíta pri spracovaní vyhlásenia o poukázaní dane sumu vo 
výške 3 % zaplatenej dane. Ak políčko zostane neoznačené, do vyhlásenia sa vypočíta suma vo výške 2 % 

zaplatenej dane. Políčko je editovateľné aj v prípade, že je vyrovnanie dane uzamknuté. 
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Legislatíva – poučenie v odvolávke 1) vyhlásenia 
1)Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane možno prijímateľovi poukázať, ak fyzická osoba v zdaňovacom období 
vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 
hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia. 

Časť, v ktorej užívateľ nastaví parametre pre prenos výsledkov RZD do mzdy zamestnanca 

Časť Vysporiadanie v mzdách 

 

Preniesť do miezd – potom, ako užívateľ označí políčko Preniesť do miezd, je výsledok ročného zúčtovania 
dane pripravený na zápis na záložku Mzdy/ Ručná úprava mzdy. 

Preniesť nedoplatok do 5 € – po označení políčka sa do mzdy prenesie aj nedoplatok vo výške do 5 €. Ak 
políčko nie je označené, prenesie sa len nedoplatok vyšší ako 5 €. 

Legislatíva – Zákon o dani z príjmov 

§ 38 Ročné zúčtovanie 

7) Daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania presahujúci sumu 5 eur zráža zamestnávateľ, ktorý je platiteľom 
dane, zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné 
zúčtovanie. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odvedie zrazený daňový nedoplatok alebo zrazenú časť daňového 
nedoplatku správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň. Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom 
dane, postupoval podľa § 36 ods. 5, daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania zníži o sumu daňového bonusu 
a zohľadní daňový nedoplatok aj v sume 5 eur alebo nižšej ako 5 eur. Ak zamestnanec uplatní postup podľa § 50, 
zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi, v prípade, ak nebol daňový nedoplatok zaplatený v správnej 
výške znížením sumy daňového bonusu, zrazí aj daňový nedoplatok v sume 5 eur alebo nižšej ako 5 eur najneskôr do 
30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa vykonalo ročné zúčtovanie. 

Vyrovnanie prenesené – ak je v políčku NIE znamená to, že prenos do miezd ešte nebol vykonaný; ak je 
v políčku ÁNO znamená to, že prenos do miezd bol vykonaný. 

Časť, v ktorej užívateľ uzamkne RZD, čím sa zároveň záznam zahrnie do V. časti ročného daňového 
hlásenia 

Časť V. časť RDH a uzamknutie RZD 

 

RZD vykonané – označovacie políčko slúži na uzamknutie už načítaných a prepočítaných údajov RZD. 
Kedykoľvek je možné toto políčko odznačiť – údaje „odomknúť“, opraviť, prepočítať a znovu údaje „uzamknúť“. 

Políčko je zároveň dôležité pre zápis údajov do V. časti ročného daňového hlásenia (hlásenie o vyúčtovaní 
dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti...). Ak je políčko označené, RZD sa považuje za vykonané, a údaje 
sa zapíšu do V. časti hlásenia Údaje o jednotlivých zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ, ktorý podáva 
hlásenie, vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň. 

Údaje všetkých ostatných osôb sa zapíšu do IV. časti hlásenia určenej pre zamestnancov, ktorým 
zamestnávateľ nevykonal ročné zúčtovanie, a to bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú načítané v zozname 
Spracovanie údajov vyrovnania dane/ Osoby. 

UPOZORNENIE: Všetky vyššie uvedené označovacie políčka je možné hromadne označovať v tabuľke 
Osoby pomocou volieb v kontextovom menu Doplnky. Označte záznamy a vyberte voľbu. 
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6.4 Voľba Prenos údajov 

UPOZORNENIE: Na to, aby sa vykonal prenos údajov z vyrovnania dane na záložku Mzdy/ Ručná úprava 
mzdy, musí byť označené políčko Preniesť do miezd, viď. kapitola vyššie. Pre lepšiu prehľadnosť je tento údaj 
zobrazený aj v tabuľke Osoby vo formulári Spracovanie údajov vyrovnania dane v stĺpci Preniesť do miezd. 

 

Kliknutím na voľbu Prenos údajov sa na záložku Mzdy/ Ručná úprava mzdy zapíšu mzdové položky 
s výslednou sumou nedoplatku/preplatku dane, daňového bonusu na dieťa na vyplatenie/vybratie, daňového 
bonusu na zaplatené úroky a zamestnaneckej prémie. 

Mzdové položky pre zápis výsledku RZD do miezd 

Suma vypočítanej dane z políčka 19 Nedoplatok dane (+)/20 Preplatok dane (-) dane sa zapíše do položky 
SMF80509 Vyrovnanie dane zo mzdy. 

Suma vypočítaného daňového bonusu na dieťa z políčka 11 DB na vyplatenie (+)/13 na vybratie (-) sa zapíše 
do položky SMF80652 Vyrovnanie daňového bonusu. 

Suma vypočítaného daňového bonusu na zaplatené úroky z políčka 15 Nárok na DB na zaplatené úroky sa 
zapíše do položky SMF80655 Vyrovnanie DB na zapl. úroky. 

Suma vypočítanej zamestnaneckej prémie z políčka 07 Zamestnanecká prémia sa zapíše do položky 
SMF80654 Zamestnanecká prémia. 

Zároveň sa na záložku Mzdy/ Ručná úprava mzdy zapíšu účtovnícke položky, ktoré užívateľ môže použiť na 
zaúčtovanie konečného výsledku ročného zúčtovania dane. Položky nemajú vplyv na výpočet mzdy. Do 
položiek sa zapisuje celkový výsledok ročného zúčtovania dane na vysporiadanie z políčka 22 Zamestnávateľ 
vyberie (+) / vyplatí (-) sumu vo vyrovnaní dane: 

SMF8050901 Vyrovnanie RZD - nedoplatok - pre účtovníctvo – zapíše sa kladná hodnota z riadku 22 

SMF8050902 Vyrovnanie RZD - preplatok - pre účtovníctvo – zapíše sa záporná hodnota z riadku 22 

UPOZORNENIE: U všetkých položiek sa zapíše taká hodnota, aká je uvedená v príslušnom políčku 
(kladná/záporná). 

Po prenose údajov na záložku Ručná úprava mzdy systém zmení hodnotu v políčku Vyrovnanie prenesené 
v spodnej časti formulára Spracovanie vyrovnania dane na ÁNO. 

 

Táto informácia je zobrazená aj v tabuľke Osoby vo formulári Spracovanie vyrovnania dane v stĺpci 
Prenesené. 

 

UPOZORNENIE: V prípade, že zamestnávateľ bude nedoplatok zrážať postupne, je potrebné postupovať 
nasledovne: 

1. pomocou voľby Prenos údajov preniesť celkovú sumu nedoplatku na záložku Ručná úprava mzdy; 

2. na záložke Ručná úprava mzdy manuálne upraviť výšku „splátky“ nedoplatku; 

3. v ďalších mesiacoch ručne pridávať ďalšie „splátky“ nedoplatku až do vyrovnania. 
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Výšku súm zúčtovaných v mzdách možno sledovať pomocou tlačovej zostavy Prehľad vyrovnania dane 
a daňového bonusu. 

Zápis položiek výsledku ročného zúčtovania dane sa vykoná na záložku Mzdy/ Ručná úprava mzdy tej role, 
ktorá je vybraná v políčku Pracovný pomer vo formulári Spracovanie vyrovnania dane. Tento údaj môžete 
zmeniť podľa potreby, musíte však tak urobiť ešte pred spustením hromadného zápisu výsledkov RZD. 

 

 NÁŠ TIP: Ak užívateľ RZD vypočítal, uzamkol a preniesol do miezd, a dodatočne zistil, že výsledok je 

nesprávny, stačí údaje RZD odomknúť, znovu načítať údaje a vypočítať RZD. Následne je možné do miezd 
preniesť správny výsledok. Je to preto, že systém pri opakovanom načítaní údajov zrušil status v políčku 
Vyrovnanie prenesené na NIE, a pri opakovanom spustení funkcie Prenos údajov odstráni položky ročného 
zúčtovania dane a nahradí ich novými. 

6.5 Tlače a výstupy 

V časti TLAČE A VÝSTUPY sú voľby pre tlač jednotlivých odporúčaných tlačív pre vykonanie ročného 
zúčtovania dane. V jednotlivých rokoch sú dostupné tlačivá platné pre príslušný rok. 

 

UPOZORNENIE: Všetky výstupy okrem žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane sa spracujú za tie 
záznamy (roly), ktoré sa nachádzajú v zozname vo voľbe Spracovanie údajov, preto odporúčame v tomto 
zozname ponechať len záznamy, v ktorých bolo vykonané ročné zúčtovanie dane. V spracovaní zostáv 
Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní dane je možné vybrať si spracovanie za záznamy, 
ktoré majú označené políčko Vystaviť potvrdenie vo formulári pre výpočet RZD. 

UPOZORNENIE: V update 9.02 sú voľby Potvrdenie o zaplatení dane, Vyhlásenie o poukázaní dane 
a Pomocné zostavy RZD dočasne skryté. Úpravy pre rok 2018 budú v týchto voľbách dostupné 
v nasledujúcom update. 



Online ekonomický informačný systém 

www.humanet.sk 
 

 35 

Ročné zúčtovanie dane 1. strana, 2. strana 

Voľba je určená na spracovanie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Pred spracovaním tlačiva 
1. strany ročného zúčtovania dane nezabudnite vyplniť údaje v políčkach Vypracoval, Telefón a Dátum 
vystavenia. 

 

Ak chcete do riadku 22 uvádzať aj sumu nedoplatku, ktorú zamestnávateľ nemusí vysporiadať, označte políčko 
Riadok 22 – zapísať aj sumu nedoplatku, ktorú zamestnávateľ nemusí vysporiadať v hornej časti formulára. 

 

Pred spracovaním tlačiva 2. strany ročného zúčtovania dane nezabudnite vyplniť údaje v políčkach Miesto 
a Dátum vystavenia. 2. strana ročného zúčtovania dane sa vyplní na žiadosť zamestnanca, ak zamestnanec, 
ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, podáva 
za toto zdaňovacie obdobie daňové priznanie (§ 39 ods. 6 Zákona o dani z príjmov). 

 

Vloženie pečiatky s podpisom do zostavy Ročné zúčtovanie dane 1. strana 

V spracovaní zostavy Ročné zúčtovanie dane 1. strana je zapracovaná možnosť vložiť do vyplneného 
formulára pečiatku s podpisom. 

Aby sa pečiatka do zostavy vložila, musí mať užívateľ pridaný obrázok pečiatky s podpisom vo voľbe Základné 
nastavenia/ Organizácie v organizácii typu Humanet (vaša organizácia) na záložke Logá a pečiatky ako typ 
obrázka pečiatka, 
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a pred spracovaním zostavy označené políčko Vložiť pečiatku. 

 

UPOZORNENIE: V súčasnej dobe je možné vložiť pečiatku s podpisom len do vyššie uvedených tlačív. Do 
tlačiva sa vloží obrázok z prvého aktívneho záznamu s typom obrázku pečiatka, ktorý systém nájde na záložke 
Logá a pečiatky v organizácii typu Humanet (záznam s najnižším ID). 

NÁŠ TIP: Ako si pripraviť obrázok pečiatky s podpisom 
1. Pečiatku s podpisom oskenujte minimálne s rozlíšením 600 dpi a obrázok uložte vo formáte JPG (JPEG). 

2. Obrázok otvorte v programe Skicár (Malování, Paint) a zmeňte jeho výšku pomocou funkcie Zmeniť veľkosť 
(Resize) na násobok 50 pixelov, napr. na 100 pixelov, pričom ponechajte označené políčko Zachovať pomer 
strán (Maintain aspect ratio). Násobok preto, aby sa s obrázkom lepšie ďalej pracovalo. 

   

3. Otvorte nový súbor v programe Skicár a v ňom nastavte veľkosť „plátna“ s pomerom šírky a výšky 220 : 50 
pixelov, v našom príklade 440 : 100 pixelov (najlepšie opäť pomocou funkcie Zmeniť veľkosť). 

 



Online ekonomický informačný systém 

www.humanet.sk 
 

 37 

4. Do takto pripraveného „plátna“ vložte kópiu zmenšeného obrázku (z bodu 3.) a vycentrujte do stredu. 
Obrázok uložte vo formáte JPG (JPEG). 

 

5. Takto pripravený súbor pridajte do údajov organizácie typu Humanet (údaje vašej organizácie) vo voľbe 
Základné nastavenia/ Organizácie na záložku Logá a pečiatky. 

 

Ak dodržíte vyššie popísaný postup, pečiatka s podpisom bude v tlačive pekne vycentrovaná. 

 Ročné zúčtovanie dane1. strana 

 Potvrdenie o zaplatení dane 

Posielanie e-mailom zostavy Ročné zúčtovanie dane 1. strana 

V spracovaní tlačiva Ročné zúčtovanie dane 1. strana je zapracovaná možnosť rozposlať tlačivo e-mailom 
obdobne ako je to pri výplatnej páske. 

Po označení políčka Poslať tlačivo mailom sa zobrazí políčko Adresa odosielateľa, kam užívateľ vpíše e-
mailovú adresu odosielateľa. 

 

Obdobne ako pri odosielaní výplatných pások sa spracuje report Zoznam odoslaných e-mailových správ, ktorý 
sa uloží medzi vyexportované súbory. E-mailová správa sa doručí prijímateľovi na e-mailovú adresu zadanú 
v kontakte typu e-mailová adresa pre výplatné pásky na záložke Osobné/ Identifikácia/ Kontakty, a jej kópia 
odosielateľovi na e-mailovú adresu zadanú v políčku Adresa odosielateľa. Ak má zamestnanec v e-mailovej 
adrese pre výplatné pásky zadané heslo, doručený pdf súbor bude zaheslovaný, t.j. pre jeho otvorenie musí 
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prijímateľ zadať heslo ako u výplatnej pásky. V predmete doručenej správy je uvedený názov príslušného 
tlačiva. 

 

Obsah políčka Adresa odosielateľa a stav políčka Poslať tlačivo mailom sa neukladá, t.j. pre odoslanie tlačiva 
e-mailom musí užívateľ po vstupe do formulára pre spracovanie znova označiť políčko a vpísať e-mailovú 
adresu, z ktorej sa bude tlačivo odosielať. Je to preto, aby užívateľ omylom opakovane nespustil odoslanie 
tlačiva mailom. 

UPOZORNENIE: Ak budete tlačivo posielať zamestnancom e-mailom, nezabudnite do tlačiva vložiť pečiatku 
s podpisom. 


