
MZDY od 1.5.2019 

Zmeny v legislatíve a následné zmeny v programe MZDY FENIX Compeko. 

 

V priebehu roka 2018 aj začiatkom 2019 boli v zákonníku práce a ďalších zákonoch vykonané rôzne 

novelizácie, ktoré majú priamy vplyv na spracovanie mzdovej agendy. Zmeny, ktoré si vyžiadali  

aktualizáciu v programe MZDY pre výpočet miezd za obdobie máj 2019 sa týkajú výpočtu tzv. 13. a 14. 

platu. 

13. a 14. plat 
 

Sú definované nesúrodými odkazmi vo viacerých zákonoch: 

• ZP  (311/2001):  §118 ods.4 písm. a) a b) 

• ZDP (595/2003): §5 ods. 7 písm. n) a o),  §52zr 

• ZDP (595/2003): §5 ods. 7 písm. n) – novelizované k 1.3.2019 

• ZZP (580/2004): §38em 

• ZSP (461/2003): §293ec 

Podmienky uplatnenia daňovej alebo odvodovej úľavy sú: 

• 13. plat (príjem pri príležitosti obdobia letných dovoleniek) 

o Vyplatená suma je aspoň vo výške (aktuálneho) priemerného zárobku (do 1.3.2019) 

o Vyplatená suma je najmenej vo výške 500,00 Eur 

o Suma je vyplatená v mesiaci jún (teda vo mzde za máj) 

o K 30.4. pracovný vzťah trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov 

o Oslobodenie od dane je možné najviac do výšky 500. eur v úhrne od všetkých 

zamestnávateľov 

• 14. plat (príjem pri príležitosti vianočných sviatkov) 

o Vyplatená suma je aspoň vo výške (aktuálneho) priemerného zárobku 

o Suma je vyplatená v mesiaci december (teda vo mzde za november) 

o K 31.10. pracovný vzťah trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov 

o V danom roku bol vyplatený 13. plat 

o Oslobodenie od dane je možné najviac do výšky 500. eur v úhrne od všetkých 

zamestnávateľov 

Uplatnenie daňovej a odvodovej výhody (nezahrnutie do základu dane a do vymeriavacích základov) 

je v každej oblasti a roku iné. 

Ak sú splnené podmienky, tak predmetom úľavy je suma najviac 500 Eur (od všetkých 

zamestnávateľov), zvyšná časť vyplatenej sumy je predmetom dane a poistného. Legislatíva vôbec 

nerieši spôsob získania informácie o vyplatení 13. alebo 14. platu inými zamestnávateľmi.  

  



 

Podľa aktuálneho stavu legislatívy je uplatniteľnosť zvýhodnenia nasledovná: 

 

 

 

 

 

 

 

14. Plat 2018 2019 2020 2021 2022 

Daň + + + + + 

Zdravotné poistenie + + + + + 

Sociálne poistenie - + + + + 

 

Realizácia v programe: 

13. plat – MZL 386 

• Kontroluje: 

o Obdobie vyplatenia (iba upozorní na iné obdobie) 

o výšku sumy voči hodnote 500,00 Eur 

o dĺžku trvania pracovného vzťahu 

• Z poznámky MZL si vyberie sumu už uplatnenú u iného zamestnávateľa (xxx) 

• Odčlení „oslobodenú“ časť  (max. 500-xxx Eur) do MZL 386O 

• MZL 386O nevstupuje do základu pre výpočet dane, nevstupuje do VZ pre ZP a vstupuje do VZ 

pre SP 

14. plat – MZL 387 

• Kontroluje: 

o Obdobie vyplatenia (iba upozorní na iné obdobie) 

o výšku sumy voči aktuálnemu priemeru 

o dĺžku trvania pracovného vzťahu 

• Nekontroluje: 

o Vyplatenie 13. platu 

• Z poznámky MZL si vyberie sumu už uplatnenú u iného zamestnávateľa (xxx) 

• Odčlení „oslobodenú“ časť  (max. 500-xxx Eur) do MZL 387O 

• MZL 387O nevstupuje do základu pre výpočet dane, nevstupuje do VZ pre ZP a nevstupuje ani 

do VZ pre SP 

13. Plat 2018 2019 2020 2021 2022 

Daň - + + + + 

Zdravotné poistenie + + + + + 

Sociálne poistenie - - - + + 



 

Uplatnenie úľavy na zdravotnom poistení je potrebné vykázať v samostatnej položke v mesačnom 

výkaze. 

Mesačný výkaz poistného bol už v roku 2018 upravený podľa novelizovaného usmernenia MZSR k 

forme vykazovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie. 

Pre odosielanie dát mesačných výkazov nie je potrebné vykonať žiadne zmeny ani nastavenia. 

Program pre výkazy podávané za obdobie 2018/05 a neskôr si sám zvolí požadovanú štruktúru dát. 

 

 


