


Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok §122

Druh mzdy 242

Program vytvorí do katalógu prác nové práce:

182421 Mzdové zvýhodnenie v hlavnom PP 

sadzba = hodinový priemer, koeficient 1 - 100%



Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok §122

Druh mzdy 242

(§223)

Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd patrí za

každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o

sumu minimálnej mzdy za hodinu

Program vytvorí do katalógu prác nové práce:

182422 Mzdové zvýhodnenie dohodár

sadzba = minimálna mzda 2,759, koeficient 1 - 100%



Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok



Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok



Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu § 122a

Pôvodný druh mzdy 234 „Príplatky za S+N“

Zmenili sme názov na :

„Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu“



Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

Program vytvorí do katalógu prác novú prácu:

182341 Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

sadzba = min. mzda, koeficient  25%



Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

sadzba = minimálna mzda, koeficient - 25%

• Výnimka - najmenej 20% u zamestnávateľa u ktorého sa vzhľadom 

na povahu práce vyžaduje aby sa práca vykonávala v sobotu

• Dohodnuté v kolektívnej zmluve

alebo

• Dohodnuté v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa u ktorého 

nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. zamestnával menej 

ako 20 zamestnancov



Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu



Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu §122b

Pôvodný druh mzdy 235 „Preferenčný príplatok“

Zmenili sme názov na :

„Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu“

Pozor !!!

Ak ste doteraz používali druh mzdy 235 na výplatu je potrebné 

použiť iný druh mzdy



Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

Program vytvorí do katalógu prác novú prácu:

182351 Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

sadzba = min. mzda, koeficient  50%



Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

sadzba = minimálna mzda, koeficient - 50%

• Výnimka - najmenej 40% u zamestnávateľa u ktorého sa vzhľadom 

na povahu práce vyžaduje aby sa práca vykonávala v sobotu

• Dohodnuté v kolektívnej zmluve

alebo

• Dohodnuté v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa u ktorého 

nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. zamestnával menej 

ako 20 zamestnancov



Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu



Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

Druh mzdy: 234

Práca: 182341 sadzba = min. mzda, koeficient  25%

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

Druh mzdy: 235

Práca: 182351 sadzba = min. mzda, koeficient  50%



Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu §123

Druh mzdy 232

Program vytvorí do katalógu prác nové práce:

182321 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

sadzba = minimálna mzda, koeficient - 30%

182322 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu riziková práca

sadzba = minimálna mzda 2,759, koeficient 1 - 35%



Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

sadzba = minimálna mzda, koeficient - 25%

• Výnimka - najmenej 25% u zamestnávateľa u ktorého sa vzhľadom 

na povahu práce vyžaduje práca v noci

• Dohodnuté v kolektívnej zmluve

• Výnimku nie je možné uplatniť u zamestnanca vykonávajúceho 

rizikovú prácu



Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

sadzba = minimálna mzda, koeficient - 25%

• Výnimka - najmenej 25% u zamestnávateľa u ktorého sa vzhľadom 

na povahu práce vyžaduje práca v noci

• V podniku nie sú odbory

• K 31.12. má menej ako 20 zamestnancov

• Dohodnuté v pracovnej zmluve

• Výnimku nie je možné uplatniť u zamestnanca vykonávajúceho 

rizikovú prácu



Dobrovoľný 13. plat vyplatený v 5/2018

(§ 118 odst.4)

Pôvodný druh mzdy 259 „ Výkonostné prémie“ bol premenovaný na 

Dobrovoľný 13. plat s výnimkou

Započítava sa do priemerov nasledujúceho štrťroka !

Do 500 € je oslobodený od odvodov do ZP (§38m zákona 580)

Podmienky:

• Minimálne vo výške priemerného mesačného platu



Dobrovoľný 13. plat vyplatený v 5/2018

§ 130

Výplata mzdy

(2)

Mzda sa vypláca vo výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej 

zmluve alebo v kolektívnej zmluve. So zamestnancom vykonávajúcim 

domácku prácu možno dohodnúť výplatu mzdy aj za dodanie každej 

skompletizovanej pridelenej práce. 

Mzda podľa § 118 ods. 4 písm. a) sa vypláca v mesiaci jún príslušného 

kalendárneho roka a mzda podľa § 118 ods. 4 písm. b) sa vypláca v 

mesiaci december príslušného kalendárneho roka. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20180501#paragraf-118.odsek-4.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20180501#paragraf-118.odsek-4.pismeno-b


Dobrovoľný 13. plat vyplatený v 5/2018

§ 38em ods.1 zákona 580

Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 sa v kalendárnom roku 2018 

znižuje o sumu vyplateného peňažného plnenia podľa osobitných 

predpisov, najviac o 500 eur

• ak suma vyplateného peňažného plnenia je najmenej vo výške 

priemerného mesačného zárobku 

• pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa

k 30. aprílu 2018 trval nepretržite aspoň 24 mesiacov.



Dobrovoľný 13. plat vyplatený v 5/2018

§ 38em ods.2 zákona 580

Ak mal zamestnanec vyplatené peňažné plnenie podľa osobitných

predpisov, viacerými zamestnávateľmi v sume vyššej ako 500 eur v

úhrne od všetkých zamestnávateľov, v ročnom zúčtovaní poistného za

rok 2018 sa vymeriavací základ zamestnanca podľa odseku 1 u

každého zamestnávateľa, ktorý sa na tomto peňažnom plnení podieľal,

pomerne zvýši podľa výšky vyplateného peňažného plnenia.



Dobrovoľný 13. plat vyplatený v 5/2018

§ 38em ods.3 zákona 580

Zamestnávateľ, ktorý vyplatil zamestnancovi peňažné plnenie podľa

osobitných predpisov, v kalendárnom roku 2018, je povinný v

mesačnom výkaze ZP uviesť aj sumu vyplateného peňažného plnenia

podľa odseku 1.



Dobrovoľný 13. plat vyplatený v 5/2018

Pozor !!!

Ak ste doteraz používali druh mzdy 259 na výplatu prémií je 

potrebné použiť iný druh mzdy medzi 250-258



Dobrovoľný 13. plat vyplatený v 5/2018

V § 39 ods. 2 sa písm. f) dopĺňa deviatym a desiatym bodom, podľa 

ktorých, mzdový list musí na daňové účely obsahovať za každý 

kalendárny mesiac aj sumy tzv. 13. mzdy a tzv. 14. mzdy a z toho sumy 

oslobodené od dane podľa § 5 ods. 7 písm. n) a o) ZDP. 

Riadok 110 13. mzda

Riadok 240 Peňažné plnenie -13. mzda

Riadok 241 - z toho oslobodené od dane



§ 155 Zp

..platí

(1) Zamestnávateľ môže so zamestnancom uzatvoriť

dohodu, ktorou sa zamestnávateľ zaväzuje umožniť

zamestnancovi zvýšenie kvalifikácie poskytovaním

pracovného voľna, náhrady mzdy a úhrady ďalších

nákladov spojených so štúdiom, a zamestnanec sa

zaväzuje zotrvať po skončení štúdia u zamestnávateľa

určitý čas v pracovnom pomere alebo mu uhradiť náklady

spojené so štúdiom, a to aj vtedy, keď zamestnanec skončí

pracovný pomer pred skončením štúdia



§ 75

Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ

povinný vydať zamestnancovi potvrdenie

o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

Nové:

d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom

pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní

záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej

skúšky podľa § 53ods.2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto

doba skončí







Nové potvrdenie pre dohodárov

§ 223 

(6) Pri skončení dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci

študentova dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný

vydať zamestnancovi potvrdenie o tom, či sa z odmeny zamestnanca

vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je

pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať.



Nové potvrdenie pre dohodárov



Nové pravidlá pri ochrane osobných údajov

GDPR vo WINTES

Zamedzenie prezerania osobných údajov personalistike



Nové pravidlá pri ochrane osobných údajov

GDPR vo WINTES

Zamedzenie prezerania osobných údajov personalistike







Nové pravidlá pri ochrane osobných údajov

GDPR vo WINTES



Nové pravidlá pri ochrane osobných údajov

GDPR vo WINTES

• Informácie k získavaniu osobných údajov

Odd.2, Článok 13 nariadenia Európskeho 

parlamentu

V prípadoch keď sa od dotknutej osoby získavajú 

osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytne 

prevádzkovateľ dotknutej osobe všetky tieto 

informácie:



• totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v 

príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa

• kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby

• účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako 

aj právny základ spracúvania 

• príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, 

ak existujú

• informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť 

osobné údaje do tretej krajiny



• doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je 

možné, kritériá na jej určenie

• existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k 

osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva 

na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie 

spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, 

ako aj práva na prenosnosť údajov

• právo podať sťažnosť dozornému orgánu; 



• informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov 

zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo 

požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je 

dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj 

možné následky neposkytnutia takýchto údajov

• existencia automatizovaného rozhodovania vrátane 

profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a aspoň v 

týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom 

postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch 

takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu 





Nové pravidlá pri ochrane osobných údajov

GDPR vo WINTES

• Potvrdenie o spracovaní osobných údajov

Odd.2, Článok 15,16 nariadenia Európskeho 

parlamentu

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa 

potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje 

ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať 

prístup k týmto osobným údajom



• účely spracúvania

• kategórie dotknutých osobných údajov

• príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo

budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v

tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie

• ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania

osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na

jej určenie;



• existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu

osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo

ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo

práva namietať proti takémuto spracúvaniu

• právo podať sťažnosť dozornému orgánu

• existencia automatizovaného rozhodovania vrátane

profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a v týchto

prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom

postupe, ako aj význame a predpokladaných

dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.



• ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo

medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo

byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku

46 týkajúcich sa prenosu.

• Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré

sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré

dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať

primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym

nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť

elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v

bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá

osoba nepožiadala o iný spôsob





Oddiel 2 článok 15 odst. 3

• Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré

sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré

dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať

primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym

nákladom.

• Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými

prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne

používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba

nepožiadala o iný spôsob





- Vytvorenie novej práce pomocou 

kópie práce v katalógu prác





- Pohľad do číselníka výplatnej pásky 

podľa stĺpcov a riadkov





- Pohľad do číselníka výplatnej pásky 

podľa druhov miezd





Vytvorenie vlastnej výplatnej pásky

(...len pre odborníkov) 





...pripravujeme 

• Odosielanie zaheslovaných 

prehľadov e-mailom

• Odosielanie zaheslovaných 

výplatných pások e-mailom




