
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News Flash  

September 2019  

 

Doručovanie potvrdení o návšteve 

školy je od 1.9.2019 minulosťou 

 

 

 



News Flash I Accace Slovakia I Doručovanie potvrdení o návšteve školy na úrad práce je už minulosťou 

   
  

Doručovanie potvrdení o návšteve školy na úrad práce je od 

1.9.2019 minulosťou 

Od 1.9.2019 vstupuje do platnosti novinka, ktorá je súčasťou antibyrokratického zákona, a týka sa 

ustanovenia zameraného na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov 

verejnej správy. V tomto prípade majú orgány verejnej moci pri svojej úradnej činnosti povinnosť a 

oprávnenosť získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy, tak 

isto si ich aj v nevyhnutnom rozsahu navzájom poskytovať.   

Zisťovanie údajov pre účely prídavku 

na dieťa 

Údaje pre posúdenie nároku na prídavok na dieťa 
sú uvedené v nasledovných registroch: 

▪ centrálny register detí, žiakov a 
poslucháčov,  

▪ centrálny register študentov a 
vysokých škôl.  

Podľa ustanovení zákona o prídavku na dieťa 

oprávnená osoba, teda poberateľ prídavku na 

dieťa nemá povinnosť preukazovať skutočnosti, 

ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti 

platiteľa, alebo ktoré má možnosť získať z 

dostupného informačného systému verejnej 

správy.  

Od 1.9.2019 si Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny (ďalej aj ako “ÚPSVaR“) získava údaje 
o deťoch, žiakoch a študentoch z 
informačného systému Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Potvrdenie pre zamestnávateľa 
 
Ak má zamestnávateľ poskytnutý prístup do 

centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, 

a centrálneho registra študentov, tak od 

1.12.2019 nadobudne účinnosť zmena §37 ods. 

3  Zákona č. 595/2003  o dani z príjmov 

nasledovne: zamestnanec, ktorý si uplatňuje 

nárok na daňový bonus podľa § 33 ZDP u svojho 

zamestnávateľa, nebude musieť predkladať 

potvrdenie zo školy alebo potvrdenie príslušného 

úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa 

zamestnávateľovi  

Ak zamestnávateľ nemá poskytnutý prístup, 

zamestnanec, ktorý si uplatňuje nárok na daňový 

bonus podľa §33 ZDP je naďalej povinný 

predkladať papierové potvrdenie o návšteve 

školy (platí pre deti, ktoré skončili povinnú 

školskú dochádzku). 

Automatické vyplácanie prídavku na 

dieťa 

Vďaka tejto novele sa predpokladá najmä 

výrazné šetrenie času a zefektívnenie 

administratívnej práce, kedy poberatelia 

prídavkov na dieťa od 1.9.2019 už nemusia 

doručovať papierové potvrdenia o návšteve 

školy na ÚPSVaR.  

Prídavok na dieťa sa po novom bude vyplácať 

automaticky a to v bežnom výplatnom termíne 

obvyklým spôsobom, ktorý sa nemení. Týmto 

spôsobom by sa odbremeniť najmä rodičia 

školopovinných detí od zbytočnej byrokracie.  

Výnimka v prípade štúdia dieťaťa v 

zahraničí 

Jediná výnimka kedy si z informačného systému 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

nemôže získať dané informácie je, ak dieťa 

študuje v zahraničí. V tomto prípade zostáva 

povinnosť oprávnenej osobe predložiť 

papierové potvrdenie o návšteve školy na 

základe výzvy príslušného úradu práce.  

Upozornenie: Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje všeobecné 

informácie a usmernenia týkajúce sa danej problematiky a teda nepredstavuje 

odborné poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené v 

newsletteri môžu byť po jeho zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. 

Spoločnosť Accace nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody 

spôsobené konaním na základe informácií uvedených v newsletteri 
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Kontakt  

Zuzana Krajčová 

Payroll Manager 

E-Mail: Zuzana.Krajcova@accace.com 

Tel: +421 232 553 000 

O Accace  

Spoločnosť Accace bola založená v roku 2006 v regióne strednej a východnej Európy a rýchlo sa 

etablovala medzi poprednými poskytovateľmi outsourcingových a poradenských služieb na trhu. Accace 

má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním profesionálnych služieb pre širokú škálu klientov od veľkých 

medzinárodných korporácií, cez malé a stredné podniky až po startupy. Aktuálne spolupracujeme s viac 

ako 2 000 klientmi, pričom veľa z našich klientov patrí do zoznamu Fortune 500 spoločností, ktoré  

oceňujú možnosť komplexného outsourcingu vo všetkých krajinách ich pôsobenia.  

Celosvetovo pôsobí spoločnosť Accace pod značkou Accace Circle, ktorá združuje všetky naše 

pobočky spolu s medzinárodnými dlhodobými partnermi. Vďaka Accace Circle sme schopní celosvetovo 

poskytovať rovnako kvalitné služby, zefektívňovať procesy klientov a spravovať ich jednotne v rámci 

jednej online platformy. 

Viac na www.accace.sk 
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