
 

 

Tlačová správa 

 

Mzdári pozor: od januára vstúpilo do platnosti viacero zmien  

 

Bratislava, 12.3.2014 – V októbri roku 2013 bola schválená Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení, ktorej väčšina zmien a opatrení vstúpila do platnosti od 1. januára 2014. 

Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania účtovníctva, 

miezd, pracovnoprávneho a daňového poradenstva, Vám prináša hlavné zmeny a ich dopad 

ako aj aktuálny prehľad hlavných mzdových veličín pre rok 2014. 

 

Garančné poistenie 

Novela zákona priniesla zmenu v garančnom poistení pre štatutárne orgány. Po novom sa na účely 

garančného poistenia nepovažuje zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom alebo jeho členom a 

má najmenej 50% účasti na majetku zamestnávateľa. Takéhoto zamestnanca bolo potrebné odhlásiť 

na registračnom liste k 31.12.2013. 

Ako uvádza Katarína Bugriová, Payroll Manager spoločnosti Accace „znamená to, že takýto 

zamestnanec nemá nárok na vyplatenie dávky garančného poistenia, v prípade platobnej 

neschopnosti zamestnávateľa.“ 

 

Automaticky zánik sociálneho poistenia 

Doteraz bolo potrebné na zánik dobrovoľného poistenia podať odhlášku. Od 1.1.2014 zanikne 

dobrovoľné poistenie nie len odhláškou, ale aj automaticky, ak dva po sebe nasledujúce kalendárne 

mesiace nebude poistné zaplatené. 

 

Zmäkčenie podmienok nároku  na nemocenskú dávku 

Do 31.12.2013 nesmel poberať zamestnanec na materskej dovolenke respektíve zamestnanec na PN 

príjem, ktorý je vymeriavacím základom.  

Po novom sa nemocenská dávka nevyplatí len v prípade, ak príjem vyplatený za mesiac, v ktorom bol 

zamestnanec na PN, súvisel s prácou, ktorú vykonával v čase, kedy poberal nemocenské (materské, 

ošetrovné).  

Napríklad počas materskej dostane zamestnankyňa príspevok zo sociálneho fondu. Ako uvádza 

Bugriová „tento príjem nesúvisí s výkonom práce počas materskej a preto mamička nestráca nárok na 

materskú dávku.“ 

 

Dávky v nezamestnanosti 

Po novom sa porovnáva denný vymeriavací základ počas materskej a rodičovskej dovolenky (ak 

zamestnankyňa pracovala za nižšiu mzdu) s vymeriavacím základom pred nástupom na materskú 

dovolenku a pri výpočte dávky v nezamestnanosti sa použije vyšší vymeriavací základ. 

„Tento problém vznikol hlavne zavedením odvodov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Dôvodom je, že ak si napríklad mamičky na materskej alebo rodičovskej dovolenke chceli privyrobiť 

na dohodu vznikol im vymeriavací základ, ktorý bol výrazne nižší ako počas trvania riadneho 

pracovného pomeru,“ dodala Bugriová. 



 

  

                                                                                                                

 

 

Zmeny v zákone o náhrade príjmu pri dlhodobej pracovnej neschopnosti  

Aj zamestnanec, ktorý nie je nemocensky poistený (osoba predtým dlhodobo nezamestnaná), má 

nárok na čerpanie náhrady príjmu za prvých 10 dní. 

 

Mzdové veličiny 2013 vs. 2014 

Zvýšenie priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky prinieslo aj zvýšenie 

maximálneho vymeriavacieho základu z 3 930 eur na 4 025 eur ako aj zmenu hranice príjmu pri 

uplatnení výnimky z dôchodkového poistenia. S účinnosťou od 1.januára 2014 sa zvýšila aj minimálna 

mzda na 352 eur za mesiac, čo predstavuje 2,023 eur za hodinu.  

Zmena výšky minimálnej mzdy ovplyvní najmä pracovnú pohotovosť, mzdové zvýhodnenie za nočnú 

prácu a mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce.  

 Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi 

mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej 

mzdy. 

 Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi 

náhrada vo výške najmenej 20% minimálnej mzdy. 

 Zamestnancovi patrí za nočnú prácu alebo za sťažený výkon práce mzdové zvýhodnenie vo 

výške 20% minimálnej mzdy. 

 

Rovnako Vám prinášame aj prehľad výšky ostatných dôležitých mzdových veličín v roku 2014 

a zmeny oproti predošlému roku: 

Mzdová veličina 2013  2014  

Životné minimum do 30.6. 

Plnoletá fyzická osoba 194,58 eur  198,09 eur  

Daň z príjmu 

19% zo základu dane  do výšky 176,8-násobku životného 

minima(35022,31eur)  

25% zo základu dane presahujúceho  34401,74 eur  35022,31 eur  

Daňový bonus na dieťa  

január – jún 2014  21,03 eur  21,41 eur  

júl – december 2014  21,41 eur  Zatiaľ nie je známa  

Nezdaniteľná časť na daňovníka  

Mesačná suma  pri výpočte preddavkov  311,32 eur  316,94 eur  

Sociálne poistenie 



 

  

                                                                                                                

 

Študent na DOBPŠ - Hranica príjmu pri uplatnení výnimky z dôchodkového poistenia 

Študent do 18 rokov 66 eur  68 eur  

Študent od 18 rokov 156 eur 159 eur  

Zdravotné poistenie 

Maximálny vymeriavací základ  3 930 eur  4 025 eur  

V ročnom zúčtovaní je 4 7160 eur  48300 eur 

Stravovanie zamestnancov - cestovné náhrady a sumy stravného bez zmeny  

Hodnota stravného lístka najmenej  3 eura  3 eura  

príspevok zamestnávateľa je 55% z ceny jedla, najviac 2,20 eura (z ceny stravného 4 eura), 

najmenej 1,65EUR (z 3 eur)  

Evidencia na úrade práce 

Uchádzač o zamestnanie môže zarobiť najviac 143,40 (145,93) eur  148,57 eur  

Rodičovský príspevok 

Výška RP  199,60 eur 203,20 eur 

 

 

O spoločnosti Accace 

Accace je významná poradenská spoločnosť, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti outsourcingu 

účtovníctva, spracovania miezd a daňového poradenstva. Pridanú hodnotu komplexného portfólia 

služieb, inovatívne a efektívne riešenia poskytované spoločnosťou Accace oceňujú slovenské 

a zahraničné spoločnosti, ktoré sa chcú etablovať na slovenskom i zahraničnom trhu, ale i subjekty, 

ktoré sa snažia zefektívniť fungovanie svojej firmy využívaním outsourcingu. Vďaka svojmu 

dynamickému, zodpovednému a odbornému prístupu pri plnení potrieb svojich klientov je spoločnosť 

Accace vhodným partnerom pre dlhodobú spoluprácu. Na medzinárodnej úrovni je Accace členom 

Economist Corporate Network a KS International.  

Spoločnosť Accace („Accounting ace“, čo môžeme preložiť ako „eso v účtovníctve“) bola na 

Slovensku založená v roku 2006 a dnes úspešne pôsobí prostredníctvom vlastných pobočiek v Českej 

republike, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Ukrajine a Veľkej Británii. V ďalších 

12 krajinách ponúka Accace svoje služby prostredníctvom dlhodobých partnerských firiem v Brazílii, 

Bulharsku, Chorvátsku, Číne, Holandsku, Indii, Luxembursku, Rakúsku, Rusku, Slovinsku, Srbsku 

a USA. Spoločnosť Accace momentálne zamestnáva viac ako 280 kvalifikovaných pracovníkov a 

neustále rozširuje svoje klientske portfólio o významné spoločnosti, čím urýchľuje svoj rast na 

globálnej úrovni. 

 

 

Tlačové kontakty: 

Maximálny vymeriavací základ                        

(okrem úrazového poistenia)  
3 930 eur  4 025 eur  



 

  

                                                                                                                

 

Accace     

Denisa Helembayová    

Marketing Assistant    

+421 2 3255 3041    

Denisa.Helembayova@accace.com   
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