
1. NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV  
Zákonom č. 60/2009 Z. z. bol s účinnosťou odo dňa 1. marca 2009 novelizovaný zákon o dani z príjmov, v ktorom boli v súvislosti 
s finančnou a hospodárskou krízou zakotvené viaceré zmeny, ktoré sme Vám rámcovo dali do pozornosti v januárovom vydaní
bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. Novela zákona o dani z príjmov prináša zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane, viaceré
zmeny v odpisovaní majetku, možnosť viesť zjednodušenú daňovú evidenciu, či zrušiť knihu jázd, ale aj ďalšie zmeny, ktoré
Vám v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO detailne priblížime. 

2. OPATRENIA ŠTÁTU NA PODPORU ZAMESTNANOSTI 
Dňa 1. marca 2009 nadobudla účinnosť novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá prináša výhodnejšie podmienky pre zria-
ďovanie sociálnych podnikov a taktiež 5 nových príspevkov, ktorých poskytnutie je možné odo dňa účinnosti predmetnej novely
do dňa 31. decembra 2010. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO nájdete podrobnosti o všetkých zmenách zakotvených touto
novelou, ktoré by mali prispieť k zmierneniu dopadov pretrvávajúcej krízy a k udržaniu zamestnanosti na Slovensku.

3. DVE NOVELY ZÁKONNÍKA PRÁCE 
Zavedenie meny euro na Slovensku prinieslo zmeny aj do Zákonníka práce, a to prostredníctvom rezortného eurozákona 
č. 460/2008 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2009. Ďalšia novelizácia Zákonníka práce bola vykonaná s účinnosťou
odo dňa 1. marca 2009, ktorou bol v súvislosti s hospodárskou krízou v Zákonníku práce zakotvený nový inštitút tzv. flexikonta
pracovného času, ktorý budú môcť zamestnávatelia využívať do dňa 31. decembra 2012. Zmeny vyplývajúce zo spomínaných
dvoch noviel Zákonníka práce Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi sprostredkujeme a nadviažeme tak na ostatnú
novelu Zákonníka práce, ktorej sa venovalo minuloročné januárové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, táto sa svojou
úpravou taktiež dotkla úpravy pracovného času.

4. ZMENA PRAVIDIEL PRE INVESTIČNÚ POMOC 
Ustanovenie § 72f zákona č. 49/2009 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. marca 2009, sa svojou úpravou na prechodné 
obdobie dotkne oblasti investičnej pomoci. V súvislosti s krízou bola prijatá aj novela zákona o investičnej pomoci, ktorá s účin-
nosťou odo dňa 1. apríla 2009 zmení pravidlá pre poskytovanie investičnej pomoci. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás 
s uvedenými právnymi úpravami bližšie oboznámi a doplní tak Vaše informácie o zákone o investičnej pomoci, ktorý Vám ako
novú úpravu predstavilo predminuloročné novembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. 

5. ĎALŠIE ÚPRAVY K DAŇOVÝM PRIZNANIAM K DANI Z PRÍJMOV
Ministerstvo financií SR zverejnilo opravu a taktiež doplnenie jeho opatrenia č. MF/025737/2008-72, ktorým boli ustanovené vzory
daňových priznaní k dani z príjmov, s obsahom ktorého Vás zoznámilo januárové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO
spolu s informáciami týkajúcimi sa osobitostí podávania daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2008
spojených s prechodom Slovenska na menu euro.

6. PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA ZÁKONA O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI 
Do NR SR bol dňa 5. marca 2009 doručený vládny návrh zákona, ktorý by mal okrem iných zákonov s účinnosťou odo dňa 1. apríla
2009 opäť novelizovať zákon o službách zamestnanosti, ktorému sa venujeme v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
Zmeny, ktoré by do zákona o službách zamestnanosti prinieslo zavŕšenie tohto legislatívneho procesu, by sa mali znovu týkať
opatrení a príspevkov poskytovaných na podporu zamestnanosti ako aj podmienok pre zriaďovanie sociálnych podnikov. 
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Dňa 1. marca 2009 nadobudol účinnosť
zákon č. 60/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej v texte len „novela zákona o dani
z príjmov“ alebo len „novela“). 

Obdobne, ako iné právne úpravy, ktoré
boli v poslednom období prijaté s am -
bí ciou zmierniť dopady pretrvávajúcej
finančnej a hospodárskej krízy, aj nove -
la zákona o dani z príjmov bola v NR SR
prerokovaná v skrátenom legislatívnom
konaní.

Novela do zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov (ďalej v texte len „zákon
o dani z príjmov“ alebo len „zákon“)
priniesla viaceré zmeny, z tých najvýz-
namnejších možno spomenúť napríklad
(1) zvýšenie nezdaniteľnej časti základu
dane z príjmov z 19,2-násobku život-
ného minima na jeho 22,5-násobok, 
(2) zmena nezdaniteľnej časti základu
dane z príjmov (ďalej v texte len „daň“)
nepriamo vyvolala aj zvýšenie sumy
zamestnaneckej prémie, s ktorou sme
Vás podrobne oboznámili už v januáro-
vom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský
PRO BONO, (3) k ďalším zmenám patrí
zníženie hranice základu dane, pri 
ktorom sa táto nezdaniteľná časť zá-
kladu dane nebude môcť uplatňovať
v obdo bí rokov 2009 a 2010 (hranica
tzv. milio nárskej dane), a to z do te raj -
šieho 100-násobku životného minima
na jeho 86-násobok, (4) novela prináša
viaceré zmeny aj v odpisovaní majetku,
(5) nie ktorým podnikateľom – fyzickým
osobám novela prináša možnosť viesť
len zjednodušenú daňovú evidenciu,
(6) pod nikateľom – fyzickým osobám
i právnickým osobám novela umožňuje
upustiť od povinného vedenia knihy
jázd, (7) zmeny sa týkajú aj zdanenia
príjmov zo závislej činnosti zo zahrani-
čia, (8) na základe upozornení Európ-
skej komisie boli novelou do zákona
o dani z príjmov zapracované aj zásady
nediskriminácie daňovníka na základe
daňovej rezistencie. 

V ďalšom texte Vám podrobne prezen-
tujeme všetky ustanovenia zákona

o dani z príjmov, ktorých sa novela
svojou úpravou dotkla spolu s vý kla dom
týchto zmien a doplnení zakotvených 
v zákone o dani z príjmov.

V snahe podporiť rozvoj malého podni-
kania novela v § 6 ods. 14 zákona za-
kotvuje podmienky, pri splnení ktorých
sa pre podnikateľa, ktorý je fyzickou
osobou, vytvára možnosť viesť zjedno-
dušenú daňovú evidenciu, pričom da-
ňovník, ktorý sa rozhodne viesť takúto
evidenciu nebude povinný vykonať 
inventarizáciu, zostavovať účtovnú 
závierku, povinnosť uzatvárať a otvá -
rať účtovné knihy a vyhotovovať 
účtovné výkazy, oceňovať majetok
reálnou hodnotou, zostavovať účtovný
odpisový plán a vyčísľovať kurzové roz-
diely. V prípade, ak by daňovník po -
rušil podmienky ustanovené novelou
v § 6 ods. 14 zákona, bude povinný po-
stupovať v zmysle § 6 ods. 15 zákona.
Zjednodušenej daňovej evidencie sa
týkajú aj prechodné ustanovenia za-
kotvené novelou v § 52g zákona o dani
z príjmov.

Do ustanovenia § 6 zákona novela včle-
nila nové odseky 14 a 15, na základe
ktorých platí, že daňovník vykonávajúci
podnikanie alebo inú samostatnú zá-
rob kovú činnosť podľa § 6 ods. 1 a 2
zá kona za podmienok, že túto činnosť
vykonáva samostatne bez zamestnanca,
dosiahol z tejto činnosti v bez pro -
stred ne predchádzajúcom zdaňovacom
období príjmy (výnosy) nepresahujú -
ce sumu 170 000 eur (5 121 420 Sk) 
a uplatňuje pri týchto príjmoch (výno-
soch) preukázateľné daňové výdavky,
môže viesť počas celého zdaňovacieho
obdobia daňovú evidenciu (1) o príj -
moch a daňových výdavkoch v časovom
slede vrátane prijatých a vydaných 
dokladov, ktoré spĺňajú náležitos-
ti účtovných dokladov podľa záko-
na č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v zne ní neskorších predpisov (ďalej
v tex te len „zákon o účtovníctve“), 
(2) o hmotnom majetku a nehmotnom
majetku, využívaných na podnikanie
alebo inú samostatnú zárobkovú čin-
nosť, (3) zásobách, pohľadávkach a zá -
väzkoch.
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Zo znenia § 6 ods. 15 zákona vyplýva,
že ak daňovník v priebehu zdaňovacie-
ho obdobia nedodrží podmienky usta-
novené v § 6 ods. 14 zákona, pokračuje
vo vedení daňovej evidencie už len 
v tomto zdaňovacom období. V bezpro-
stredne nasledujúcom zdaňovacom ob-
dobí je tento daňovník povinný viesť
účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve
alebo evidenciu podľa § 6 ods. 10 záko-
na. Daňovník, ktorý sa rozhodne viesť
evidenciu podľa § 6 ods. 14 zákona, 
je povinný túto evidenciu viesť počas
celého zdaňovacieho obdobia a ucho-
vávať ju po dobu, v ktorej zanikne 
právo vyrubiť daň alebo dodatočne 
vyrubiť daň v zmysle § 45 zákona 
č. 511/1992 Zb. o správe daní a po-
platkov a o zmenách v sústave územ-
ných finančných orgánov v znení ne-
skor ších predpisov (ďalej v texte len
„zákon o správe daní a poplatkov“).

Z prechodného ustanovenia k úpra -
vám účinným odo dňa 1. marca 2009
obsiah nutom po novele v § 52g ods. 3
zákona o dani z príjmov vyplýva, že
postup podľa § 6 ods. 14 zákona v zne -
ní účinnom odo dňa 1. marca 2009
môže za celé zdaňovacie obdobie pou žiť
aj daňovník vykonávajúci podnikanie
alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť,
ktorý v zdaňovacom období roka 2009
do dňa 28. februára 2009 účtoval alebo
viedol evidenciu podľa § 6 ods. 10 zá-
kona o dani z príjmov.

V súvislosti so zakotvením možnosti
viesť zjednodušenú daňovú evidenciu
novela vykonala úpravy v tých ustanove-
niach zákona o dani z príjmov, ktorých
sa doplnenie § 6 zákona o nové odseky
14 a 15 dotklo, a to konkrétne v usta-
novení § 2 písm. c), i), m) zákona o dani
z príjmov, v § 9 ods. 5 zákona o dani z prí j    -
mov, v § 17 ods. 1 písm. a) zákona o dani
z príjmov, v § 17 ods. 3 písm. h) zákona
o dani z príjmov, v § 17 ods. 8 písm. a)
zákona o dani z príjmov, v § 17 ods. 11
zákona o dani z príjmov, v § 17 ods. 12
zákona o dani z príjmov, v ustanovení
§ 19 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príj  -
mov, v ustanoveniach § 22 ods. 1, 4, 11 a 12
zákona o dani z príjmov, v § 24 ods. 1
zákona o dani z príjmov a v § 26 ods. 9
zákona o dani z príjmov, pričom dote-
rajší odsek 14 v § 6 zákona sa po no-
vom označuje ako odsek 16. Úpravou

citovaných ustanovení zákona novela
zaviedla nielen vedenie zjednodušenej
daňovej evidencie pre daňovní kov, kto-
rí nie sú považovaní za účtovné jednot-
ky (teda nebude možné ich sank cio no -
vať podľa zákona o účtovníc tve), ale
budú uplatňovať preukázateľné daňové
výdavky, no súčasne upravila aj postup
týchto daňovníkov pri skončení podni-
kania alebo inej samostatnej zárobko-
vej činnosti a postup pri odpise a po -
stú pení pohľadávky.

Ustanovenie § 9 ods. 1 zákona novela
doplnila o nové písmeno k), podľa 
ktorého sa oslobodzuje od dane aj prí-
jem získaný nadobudnutím vlastníctva
(1) bytu ako náhrady za uvoľnený byt
alebo (2) prijatá náhrada za uvoľnený
byt užívateľom bytu od oprávnenej
osoby, ktorej bola vydaná nehnuteľ-
nosť podľa osobitných predpisov upra-
vujúcich právne vzťahy týkajúce sa
reštitúcií (napríklad podľa zákona 
č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
v znení neskorších predpisov, zákona
č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov
niektorých majetkových krívd v znení ne-
skorších predpisov, zákona č. 87/1991 Zb.
o mimosúdnych rehabilitáciách v znení
neskorších predpisov) alebo (3) od 
dediča oprávnenej osoby, ktorej bola
vydaná táto nehnuteľnosť, v ktorej sa
takýto byt nachádza. 

Novela sa dotkla aj ustanovenia 
§ 9 ods. 2 písm. l) zákona, ktoré sa
týka výhier a cien, pričom predmetné
ustanovenie zákona spresnené novelou
má zabezpečiť rovnaké daňové zaob-
chádzanie s výhrami z lotérií zo zdro-
jov z územia SR ako aj zo zahraničia,
čím novela reagovala na upozornenie
Európskej komisie na možnú nezlučiteľ -
nosť určitých ustanovení o zdaňovaní
výhier z lotérií, obsiahnutých v sloven-
ských právnych predpisoch s článkom 49
Zmluvy o založení Európskeho spolo-
čenstva (ďalej v texte len „Zmluva 
o ES“) a článkom 36 Dohody o Eu róp -
skom hospodárskom priestore (ďalej
v texte len „Dohoda o EHP“). S účinnos-
ťou odo dňa 1. marca 2009 sú od dane
oslobodené nielen výhry v lotériách 
a iných podobných hrách prevádzkova-
ných na základe povolenia vydaného
podľa osobitných predpisov (zákon 
č. 194/1990 Zb. v znení neskorších
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predpisov), ale aj obdobné výhry zo
zahraničia.

Po úprave vykonanej v § 9 ods. 2 písm. r)
zákona o dani z príjmov sa oslobodenie
od dane bude vzťahovať len na prijatú
náhradu za vyvlastnenie pozemkov
a stavieb vo verejnom záujme vyplate-
nej podľa osobitného predpisu včlene-
ného v zákone v novej poznámke pod
čiarou k odkazu 59b (napríklad podľa 
§ 141 zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov). V dôsledku no-
vého znenia § 9 ods. 2 písm. r) zákona
o dani z príjmov ako aj z dôvodu za-
bezpečenia rovnakých pravidiel pri
zdaňovaní výnosov zo štátnych dlhopi-
sov vydaných a registrovaných mimo
územia a na území SR, na potrebu kto-
rých upozornila Európska komisia, už
nebudú oslobodené od dane výnosy zo
štátnych dlhopisov SR vydaných a re -
gis tro vaných v zahraničí. 

Vzhľadom na skutočnosť, že z dôvodov
uvedených v predchádzajúcom texte,
už výnosy zo štátnych dlhopisov SR vy-
daných a registrovaných v zahraničí
nebudú oslobodené od dane, novela
v ustanovení § 13 ods. 2 zákona vy -
pustila písmeno f), pričom doterajšie
pís mená g) až j) tohto ustanovenia sa
po novele označujú ako písmená f) až i).

Prechodné ustanovenie k úpravám
účinným odo dňa 1. marca 2009 obsiah-
nuté po novele v § 52g ods. 10 zákona
o dani z príjmov určuje, že na zdane-
nie výnosov zo štátnych dlhopisov SR,
ktoré boli vydané a registrované v zahra-
ničí do dňa 28. februára 2009 sa pou žijú
ustanovenia § 9 ods. 2 písm. r) zá kona
o dani z príjmov a § 13 ods. 2 písm. f)
zákona o dani z príjmov v znení účin-
nom do dňa 28. februára 2009.

Vzhľadom na upozornenie Európskej
komisie týkajúce sa povinností vyplý-
vajúcich z článkov 39 a 43 Zmluvy o ES
a článkov 28 a 31 Dohody o EHP na 
zabezpečenie rovnakých pravidiel pri
zdaňovaní osôb bez trvalého pobytu na
území SR (ďalej v texte len „daňový
nerezident SR“), ktoré poberajú celý
príjem alebo jeho podstatnú časť zo
zdrojov na území SR novela zakotvila
rovnaké daňové zvýhodnenia, aké pla-
tia pre osoby s trvalým pobytom na

území SR (ďalej v texte len „daňový
rezident SR“), nakoľko podľa doteraj-
šieho znenia zákona o dani z príjmov
sa daňovým nerezidentom SR priznáva-
li len niektoré nezdaniteľné časti zá-
kladu dane, nepriznával sa im nárok na
daňový bonus, čo je možné považovať
za diskrimináciu, a to najmä u tých da-
ňových nerezidentov SR, ktorí pobera-
jú celý svoj zdaniteľný príjem alebo
jeho väčšiu časť zo zdrojov na území
SR. Z týchto dôvodov novela upravila
znenie ustanovenia § 11 ods. 8 zákona
o dani z príjmov ako aj znenie ustano-
venia § 33 ods. 10 zákona tak, aby si
tieto zvýhodnenia mohli uplatniť aj
daňoví nerezidenti SR, teda daňovníci,
ktorí majú na území SR obmedzenú da-
ňovú povinnosť, avšak len za podmien  -
ky, že úhrn ich zdaniteľných príj mov zo
zdrojov na území SR (§ 16 zákona) v prí-
slušnom zdaňovacom období tvorí naj-
menej 90 % zo všetkých príjmov týchto
daňovníkov, teda z príjmov plynúcich
z územia SR ako aj z príjmov plynúcich
zo zahraničia.

V ustanovení § 17 ods. 17 zákona o dani
z príjmov novela doplnila úpravu, na
základe ktorej platí, že daňovník za
zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol,
uplatní postup o nezahrnovaní kurzových
rozdielov vznikajúcich v účtovníc tve
do základu dane, ak doručí oznámenie
správcovi dane v lehote najneskôr do
konca mesiaca nasledujúceho po mesia-
ci, v ktorom daňovník vznikol, pričom
právny nástupca daňovníka zaniknutého
zrušením bez likvidácie môže pokračo-
vať v postupe nezahrnovania kurzových
rozdielov vznikajúcich v účtovníctve do
základu dane bez doručenia oznámenia
správcovi dane, ak právnym nástup-
com je novozaložená obchodná spoloč-
nosť, alebo ak tento postup už uplat-
ňoval aj daňovník, ktorý je právnym
nástupcom daňovníka zaniknutého zru-
šením bez likvidácie. 

Z doplneného znenia § 17 ods. 29 záko-
na o dani z príjmov po novele vyplýva,
že daňovník je povinný zvýšiť základ
dane o sumu záväzkov, ak ide o zá väz ky,
ktoré znížili základ dane, pričom daňov -
ník je rovnako povinný zvýšiť základ
dane aj o výšku takých záväzkov, ktoré
boli zaúčtované ako zníženie výnosov
(príjmov), a to v tom zdaňovacom 
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období, v ktorom od ich splatnosti
uplynula doba 36 mesiacov, s výnim-
kou daňovníka podľa osobitného 
predpisu včleneného v zákone v novej
poz námke pod čiarou k odkazu 80a,
teda podľa zákona č. 213/1997 Z. z. 
v znení neskorších predpisov a zákona 
č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov. 

Výnimky zakotvenej novelou v ustanove-
ní § 17 ods. 29 zákona o dani z príj mov
sa týkajú aj prechodné ustanovenia
v § 52g zákona, pričom podľa prechod-
ného ustanovenia k úpravám účinným
odo dňa 1. marca 2009 obsiahnutom po 
novele v § 52g ods. 11 zákona o dani
z príjmov platí, že výnimka ustanovená
v § 17 ods. 29 zákona o dani z príj mov 
v znení účinnom odo dňa 1. marca 2009
sa použije po prvýkrát pri podaní daňo-
vého priznania podanom po 28. febru -
ári 2009.

Ustanovenie § 17 zákona o dani z príj -
mov novela doplnila o nový odsek 31,
na základe ktorého platí, že ak daňov-
ník v príslušnom zdaňovacom období
zahrnul do výsledku hospodárenia vyš-
šie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva zo
zákona o účtovníctve, alebo v prís luš -
nom zdaňovacom období zahrnul do
vý sledku hospodárenia nižšie náklady
(výdavky), ako mu vyplýva zo zákona
o účtovníctve a z tohto dôvodu vykázal
vyšší základ dane a odviedol vyššiu
daň, úprava výsledku hospodárenia
alebo nerozdeleného zisku minulých
rokov alebo neuhradenej straty minu-
lých rokov v nasledujúcich účtovných
obdobiach už nebude mať vplyv na 
výš ku základu dane a daňovej povin-
nosti, pričom v prípade, ak sa daňovník
rozhodne pre takýto postup v prí sluš -
nom zdaňovacom období, neuplatní sa
úprava základu dane podľa § 17 ods. 15
zákona o dani z príjmov. Postup popí-
saný v predchádzajúcej vete bude teda
považovaný za postup v súlade s usta -
no vením § 17 ods. 31 zákona a nepouži -
je sa úprava podľa § 17 ods. 15 zákona,
čím sa predchádza možnému sankcio-
novaniu zo strany správcu dane v prí -
pa de, ak došlo k skoršej úhrade vyššej
daňovej povinnosti zo strany daňovníka,
teda daňovníci nebudú povinní opra -
vovať daňové priznania a znášať sank-
cie, ak napríklad nesprávne presunuli

zisky do skoršieho zdaňovacieho obdo-
bia, uvedené však neplatí pre prípady,
ak daňovník v príslušnom zdaňovacom
období vykáže nižší základ dane a niž-
šiu daň, či už z dôvodu chybného úč -
tovania nižších výnosov alebo skoršie-
ho zahrnutia účtovného nákladu do 
výsledku hospodárenia (základu dane),
v ktorých sa použije postup uvedený
v § 17 ods. 15 zákona.

Novela úpravou znenia § 19 ods. 2 písm. l)
zákona o dani z príjmov zjednodušila
uplatňovanie daňových výdavkov vyna-
ložených na spotrebované pohonné
látky v súvislosti s používaním motoro-
vých vozidiel, pričom v prvom bode
novela zachovala v platnosti doterajší
právny stav. Daňovník (právnická osoba
alebo fyzická osoba) si môže sám určiť,
ako bude uplatňovať preukázateľne
vynaložené daňové výdavky na spotre-
bované pohonné látky, teda ktorý 
z mož ných 3 ustanovených spôsobov si
zvolí. 

Z novelou upraveného znenia ustanove-
nia § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani
z príjmov po novom vyplýva, že daňové
výdavky, ktoré možno uplatniť len v roz -
sahu a za podmienok ustanovených v tom  -
to zákone, sú výdavky (náklady) na spo-
trebované pohonné látky (1) podľa cien
platných v čase ich nákupu, prepočíta-
né podľa spotreby uvedenej v osvedčení
o evidencii alebo v technickom preu -
kaze, pričom ak sa táto spotreba 
v osvedčení o evidencii alebo v tech-
nickom preukaze nezhoduje so skutoč-
nou spotrebou pohonných látok, alebo
sa tam neuvádza, vychádza sa zo spo-
treby preukázanej dokladom vydaným
osobou, ktorej bolo udelené oprávne-
nie autorizácie podľa osobitného pred-
pisu (§ 23 zákona č. 142/2000 Z. z. 
o metrológii v znení neskorších predpi-
sov), alebo doplňujúcimi údajmi vý-
robcu alebo predajcu preukazujúce inú
spotrebu pohonných látok, a v prí pa de,
ak ide o nákladné automobily alebo
pracovné mechanizmy, pri ktorých sa
táto spotreba v osvedčení o evidencii
alebo v technickom preukaze nezhodu-
je so skutočnou spotrebou pohonných
látok, alebo sa tam neuvádza, podľa
preukázanej spotreby vrátane spotre-
by preukázanej vlastným vnútorným
aktom riadenia, ktorý preukázateľným
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spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob
výpočtu spotreby pohonných látok,
alebo (2) na základe dokladov o ná ku -
pe pohonných látok najviac do výšky
vykázanej z prístrojov satelitného sys-
té mu sledovania prevádzky vozidiel
(jednotka satelitného sledovania pohy-
bu vozidla zaznamenáva evidenciu
jázd a evidencia jázd podľa tohto za-
riadenia súčasne slúži ako podklad, na
aké cesty bolo vozidlo použité, takže
v tomto prípade daňovník neprepočíta-
va spotrebu podľa osvedčenia alebo
podľa technického preukazu), alebo
(3) vo forme paušálnych výdavkov do
výšky 80 % z celkového preukázateľné-
ho nákupu pohonných látok za prísluš-
né zdaňovacie obdobie primeraného
počtu najazdených kilometrov podľa
stavu tachometra na začiatku a na konci
príslušného zdaňovacieho obdobia pre
každé motorové vozidlo samostatne 
(v tejto súvislosti si Vám dovoľujeme
dať do pozornosti, že aj napriek mož-
nosti uplatňovania paušálnych výdavkov
na spotrebu pohonných hmôt zostáva
zachovaná možnosť správcu dane pre-
veriť správnosť takto vykazovanej spo-
treby pohonných látok daňovníkom,
napríklad podľa spotreby vykazovanej
v minulých zdaňovacích obdobiach),
pričom pri spôsobe preukazovania spo-
treby pohonných látok uvedenom
v tomto bode nie je potrebné viesť
knihu jázd. 

Zmena v ustanovení § 20 ods. 1 zákona
o dani z príjmov súvisí so skutočnosťou,
že s účinnosťou odo dňa 1. januára
2008 sa zmenil spôsob účtovania rezer-
vy na bonusy, rabaty, skontá a na 
vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii,
preto novela prináša zmenu v znení
§ 20 ods. 1 zákona, aby z neho jedno -
znač ne vyplynulo, že len tie rezervy,
ktoré sú uvedené v ustanovení § 20 záko-
na, sú považované za rezervy, ktoré na
účely zákona sú súčasťou základu dane. 

Ustanovenie § 20 ods. 2 písm. f)
zákona novela legislatívne spresnila
v sú vis los ti so zmenou vykonanou 
v § 13 ods. 2 písm. f), ktoré bolo zo 
zákona o dani z príjmov vypustené.

Legislatívnym spresnením je aj úpra -
va vykonaná novelou v ustanovení 
§ 20 ods. 14 písm. a) až c) zákona.

V súvislosti so zmenami týkajúcimi sa
odpisovania majetku novela vykonala
úpravy v ustanovení § 22 ods. 2 písm. a)
zákona o dani z príjmov, v ustanove-
ní § 22 ods. 6 písm. c) až e) zákona,
v ustanovení § 22 ods. 7 zákona o dani
z príjmov a taktiež v ustanoveniach 
§ 29 ods. 1, 2 a 3 zákona o dani z príj -
mov, pričom na základe týchto zmien
vykonaných novelou sa vstupná cena
hmotného majetku a technického
zhod notenia zvýši z doterajších 996 eur
(30 000 Sk v súlade so znením zákona
č. 465/2008 Z. z. v znení neskorších
predpisov) na 1 700 eur (po prepočte
konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR,
teda na 51 214,20 Sk) a zvýši sa aj
vstupná cena nehmotného majetku, a to
z do  terajších 1 660 eur (50 000 Sk v sú -
lade so znením zákona č. 465/2008 Z. z.
v znení neskorších predpisov) na 
2 400 eur (po prepočte konverzným
kurzom 30,1260 SKK/EUR, teda na
72 302,40 Sk). 

Odpisovania hmotného majetku sa no-
vela dotkla svojou úpravou aj v rámci
prechodných ustanovení zakotvených
v ustanovení § 52g zákona o dani z príj -
mov. Z prechodných ustanovení k úpra -
vám účinným odo dňa 1. marca 2009
ob siahnutými po novele v § 52g ods. 5 a 6
zákona vyplýva, že odpis hmotného ma-
jetku, na ktorý bolo vydané povolenie
na predčasné užívanie stavby (podľa
§ 83 zákona č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov) alebo rozhodnu-
tie o dočasnom užívaní stavby na 
skúšobnú prevádzku (podľa § 84 zákona
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
pred pisov), môže daňovník uplatniť po
prvýkrát v zdaňovacom období, ktoré
skončí po 28. februári 2009. Odsek 6
prechodného ustanovenia § 52g zákona
o dani z príjmov ďalej určuje, že pri
hmotnom majetku, ktorého vstupná
cena je 1 700 eur (po prepočte kon-
verzným kurzom 30,1260 SKK/EUR,
teda 51 214,20 Sk) a menej, môže da-
ňovník, ktorého zdaňovacie obdobie
končí po 28. februári 2009, zahrnúť zo-
statkovú cenu v plnej výške do daňo-
vých výdavkov za zdaňovacie obdobie
končiace v roku 2009 v daňovom pri-
znaní podanom po 28. februári 2009
alebo pokračovať v začatom odpisova-
ní podľa § 27 zákona (teda pokračovať
v rovnomernom odpisovaní hmotného
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majetku) alebo podľa § 28 zákona,
teda pokračovať v zrýchlenom odpiso-
vaní hmotného majetku.

V ustanovení § 22 ods. 7 zákona sa
okrem vyššie spomínaných úprav ďalej
vypúšťajú slová „zriaďovacie výdavky
vyššie ako 1 660 eur“, ktoré odo dňa
nadobudnutia účinnosti novely, teda
odo dňa 1. marca 2009 nie sú považo-
vané za nehmotný majetok, a to tak na
účely daňové ako aj účtovné, takže
zriaďovacie výdavky (náklady) nemôžu
byť aktivované do nehmotného majet-
ku spoločnosti, všetky tieto výdavky sa
zaúčtujú na príslušné nákladové účty
v prvom účtovnom období.

Zriaďovacích výdavkov sa novela do-
tkla aj v prechodných ustanoveniach
zakotvených novelou v § 52g zákona
o dani z príjmov, pričom na základe
prechodného ustanovenia k úpravám
účinným odo dňa 1. marca 2009 obsia h -
nutom po novele v § 52g ods. 7 zákona
o dani z príjmov platí, že zostatkovú
cenu zriaďovacích výdavkov zahrnie
daňovník v plnej výške do daňových vý-
davkov za zdaňovacie obdobie končiace
v roku 2009 v daňovom priznaní poda-
nom po 28. februári 2009. 

Ustanovenie § 22 ods. 9 zákona bolo
novelou doplnené o úpravu, z ktorej
vyplýva, že daňovník, s výnimkou da-
ňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani
podľa § 30a zákona (teda s výnimkou
daňovníka, ktorý si uplatňuje úľavu na
dani pre príjemcov investičnej pomoci),
je povinný prerušiť uplatňovanie odpi-
sov hmotného majetku v tom zdaňova-
com období, v ktorom nedôjde k pre dĺ -
ženiu platnosti povolenia na predčasné
užívanie stavby (podľa § 83 zákona 
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
pred pisov) alebo k predĺženiu dočasné-
ho užívania stavby na skúšobnú prevá-
dzku (podľa § 84 zákona č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov), a to až
do toho zdaňovacieho obdobia, v kto -
rom stavebný úrad rozhodne o ďalšom
predĺžení platnosti povolenia na pred-
časné užívanie stavby (podľa § 83 záko-
na č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov), o ďalšom predĺžení dočasné-
ho užívania stavby na skúšobnú prevá-
dzku (podľa § 84 zákona č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov) alebo

vydá kolaudačné rozhodnutie. V spo je -
ní s doplnením znenia § 22 ods. 9 záko-
na novela doplnila do zákona o dani
z príjmov aj nové poznámky pod čiarou
k odkazu 111a ako aj k odkazu 111b. 

O úprave vyplývajúcej z prechodného
ustanovenia k úpravám účinným odo
dňa 1. marca 2009 obsiahnutým po 
novele v § 52g ods. 5 zákona o dani
z príj mov sme sa už zmienili v pred -
chá dza jú com texte.

Komponentné odpisovanie, teda odpi-
sovanie jednotlivých oddeliteľných sú-
častí hmotného majetku novela zakot-
vila úpravami, ktoré vykonala v § 22
zákona o dani z príjmov, a to jeho roz-
šírením o nový odsek 15, v ustanovení
§ 25 ods. 1 zákona doplnením nového
písmena h), v ustanovení § 25 zákona
o dani z príjmov doplnením nového 
odse  ku 8, doplnením ustanovenia
§ 26 ods. 2 zákona o dani z príjmov
a v tej to súvis los ti upravila v zákone aj
poznámku pod čiarou k odkazu 118.

Na základe § 22 ods. 15 zákona o dani
z príjmov platí, že hmotný majetok
podľa § 22 ods. 2 písm. a) zákona je
možné rozložiť na jednotlivé oddeli-
teľné súčasti hmotného majetku (ďalej
v texte len „jednotlivá oddeliteľná sú-
časť“), ak vstupná cena každej jedno-
tlivej oddeliteľnej súčasti je vyššia ako
1 700 eur (51 214,20 Sk). Jednotlivé
oddeliteľné súčasti sa evidujú samo-
statne tak, aby boli preukázateľne 
zabezpečené technické a hodnotové
údaje o jednotlivých oddeliteľných sú-
častiach a všetky zmeny jednotlivých
oddeliteľných súčastí, napríklad ich prí -
rastky a úbytky vrátane údajov o dá tu -
me vykonanej zmeny, o rozsahu zmeny,
o vstupných cenách a zostatkových ce-
nách jednotlivých oddeliteľných súčas-
tí, o celkovej cene hmotného majetku
a o sume odpisov vrátane ich zmien vy-
plývajúcich zo zmeny vstupnej ceny
tohto majetku. Z hmotného majetku
podľa § 22 ods. 2 písm. b) je možné
vyčleniť na samostatné odpisovanie
len tie jednotlivé oddeliteľné súčasti,
ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k zá ko nu
o dani z príjmov. Novela v ustanovení
§ 25 ods. 1 písm. h) zákona súčasne 
definuje vstupnú cenu jednotlivých
oddeliteľných súčastí (komponentov),
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ktorou pre jednotlivé oddeliteľné súčas-
ti podľa § 22 ods. 15 zákona je (1) obsta-
rávacia cena (podľa § 25 ods. 5 zákona
č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov, čo vyplýva z úpravy poznám -
ky pod čiarou k odkazu 118 v zákone),
(2) cena určená podľa kvalifikovaného
odhadu alebo posudkom znalca, ak nie
je k dispozícii cena uvedená v prvom
bode, pričom z § 25 ods. 8 zákona 
vyplýva, že súčet vstupných cien jed-
notlivých oddeliteľných súčastí uvede-
ných v § 22 ods. 15 zákona sa musí 
rovnať vstupnej cene tohto hmotného
majetku. 

Aplikáciu ustanovenia § 22 ods. 15 zá-
kona o dani z príjmov upravila novela
v rámci prechodných ustanovení, a to
konkrétne v ustanovení § 52g ods. 8 zá-
kona o dani z príjmov, podľa ktorého
platí, že ustanovenie § 22 ods. 15
v znení účinnom odo dňa 1. marca 2009
môže daňovník po prvýkrát použiť na
majetok, ktorý uviedol do užívania
v zdaňovacom období končiacom v roku
2009.

Na základe ustanovenia § 26 ods. 2 zá-
kona o dani z príjmov po jeho doplnení
novelou platí, že pri postupe uplatne-
nom podľa § 22 ods. 15 zákona o dani
z príjmov sa jednotlivé oddeliteľné sú-
časti zaradia do rovnakej odpisovej
skupiny, v ktorej je zaradený tento
hmotný majetok s výnimkou jednotli-
vých oddeliteľných súčastí budov a sta -
vieb, ktoré sú zaradené v prílohe č. 1
k zákonu o dani z príjmov. V súvislosti
s budovami a stavbami zákon o dani
z príjmov umožňuje vyčleniť na samo-
statné odpisovanie len 4 druhy jednotli-
vých oddeliteľných súčastí, a to (1) roz-
vody počítačových sietí, (2) osobné
a nákladné výťahy, (3) eskalátory a po-
hyblivé chodníky a (4) klimatizačné za-
riadenia, ktoré sú zaradené do druhej
a tretej odpisovej skupiny uvedené
v prí lohe č. 1 k zákonu o dani z príjmov
a ktorých doba odpisovania je kratšia
ako doba odpisovania budovy alebo
stavby. Novelou zakotvené zmeny takto
umožnia pri niektorom majetku zabu-
dovanom do budov a stavieb rýchlejšie
odpisovanie, pričom tento musel byť
do účinnosti novely odpisovaný spolu
s budovou, prípadne stavbou.

Príloha č. 1 k zákonu o dani z príjmov
je vypracovaná na základe novej štatis-
tickej klasifikácie produktov zavedenej
nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 451/2008 zo dňa 23. aprí-
la 2008, ktorým sa zavádza nová šta -
tistická klasifikácia produktov podľa
činností (CPA) a ktorým sa zrušuje na-
riadenie Rady (EHS) č. 3696/93. Naria-
denie Európskeho parlamentu a rady
(ES) č. 451/2008 je záväzné v celom
rozsahu pre jednotlivé členské štáty
EÚ. Zavedením novej štatistickej klasi-
fikácie produktov podľa činností (CPA)
sa zmenilo zaradenie jednotlivých po-
ložiek do nových číselných kódov,
a z tohto dôvodu bola novelou vykona-
ná aj úprava prílohy č. 1 k zákonu
o dani z príjmov, pričom v rámci úprav
v prílohe č. 1 k zákonu boli z dôvodu
podpory podnikateľského sektoru pre-
radené niektoré druhy majetku do 
nižších odpisových skupín (napríklad 
z 2. odpisovej skupiny do 1. odpisovej
skupiny boli presunuté napríklad stroje
pre potravinársky, textilný, odevný 
a kožiarsky priemysel, stroje pre poľ-
nohospodárstvo a lesníctvo, prístroje
a zariadenia na váženie a meranie
a napríklad z 3. odpisovej skupiny boli
do 2. odpisovej skupiny preradené
napríklad zdvíhacie a manipulačné za-
riadenia), čím sa skráti doba ich odpi-
sovania. 

Vo väzbe na nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008
vy konala novela v zákone o dani z príj -
mov zmeny v poznámke pod čiarou
k odkazu 120, v ktorej pôvodný odkaz
na vyhlášku Štatistického úradu SR 
č. 632/2002 Z. z., ktorou sa vydáva
štatistická klasifikácia produkcie na-
hradila odkazom na citované nariade-
nie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 451/2008 a vzhľadom na novú štatis-
tickú klasifikáciu produktov upravila aj
ustanovenie § 26 ods. 7 zákona o dani
z príjmov, v ktorom pôvodné kódy kla-
sifikácie produkcie nahradila novými
číselnými kódmi.

Na základe doplnenia na konci prvej
vety § 43 ods. 6 zákona, po novele
z toh to ustanovenia zákona vyplýva, že
vybraním dane zrážkou je splnená daňo-
vá povinnosť, ak je vybraná platiteľom
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dane (§ 5 ods. 3 zákona o správe daní
a poplatkov) za daňovníka, ktorým je
daňovník nezaložený alebo nezriadený
na podnikanie (§ 12 ods. 2 zákona),
Fond národného majetku SR, Národná
banka Slovenska a daňovník s obme-
dzenou daňovou povinnosťou, ktorý na
území SR nepodniká prostredníctvom
stálej prevádzkarne alebo podniká pro-
stredníctvom stálej prevádzkarne a pri -
tom preukázateľne ide o príjmy, ktoré
nie sú spojené s touto stálou prevádz -
karňou s výnimkou daňovníka s obme-
dzenou daňovou povinnosťou s príjmami
podľa § 16 ods. 1 písm. d) a písm. e)
tre tieho bodu zákona. Úprava vykona-
ná na základe upozornenia Európskej
komisie z dôvodu zabezpečenia rovna-
kých pravidiel pri zdaňovaní príjmov
tak po novele umožní vysporiadať daň
u daňovníkov s obmedzenou daňovou
povinnosťou rovnakým spôsobom ako
u daňovníkov s neobmedzenou daňo-
vou povinnosťou. 

Novela § 45 ods. 3 zákona doplnila 
novým písmenom c), na základe znenia
ktorého platí, že metóda vyňatia príj -
mov podľa § 45 ods. 1 zákona o dani
z príjmov sa uplatní, ak daňovníkovi 
s neobmedzenou daňovou povinnosťou
plynú príjmy zo závislej činnosti zo
zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým
má SR uzavretú zmluvu o zamedzení
dvojitého zdanenia a tieto príjmy boli
v zahraničí preukázateľné zdanené, ak
je tento postup pre daňovníka výhod-
nejší, teda bez ohľadu na metódu, kto-
rá je uvedená v zmluve o zamedzení
dvojitého zdanenia. 

V § 46 zákona o dani z príjmov novela
vypustila slová „okrem zdaniteľných
príj mov daňovníka, u ktorého za zdaňo -
va cie obdobie nepresiahnu takéto príj my
50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a),“
a na konci tohto ustanovenia zákona
pripojila úpravu, na základe ktorej pla-
tí, že daňovník s neobmedzenou daňo-
vou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 7
zákona daň neplatí, ak za zdaňovacie
obdobie úhrn jeho zdaniteľných príj mov,
okrem príjmov, z ktorých bola daň vybra -
ná zrážkou a pri ktorých nepoužil po stup
podľa § 43 ods. 7 zákona, nepre siah ne
50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a)
zákona, pričom tento postup použije
aj daňovník s obmedzenou daňovou

povinnosťou uvedený v § 11 ods. 7 zá-
kona, ak úhrn jeho zdaniteľných príj  -
mov zo zdrojov na území SR (§ 16 zá-
kona) v príslušnom zdaňovacom období
tvorí najmenej 90 % zo všetkých príj -
mov tohto daňovníka, ktoré mu plynú
zo zdrojov na území SR a zo zdrojov
v zahraničí. Úprava v § 46 zákona o dani
z príjmov je tak pre daňových reziden-
tov SR len spresnením doterajšieho
právneho stavu a pre daňových nerezi-
dentov SR prináša možnosť využiť 
inštitút vrátenia dane v prípade, ak
úhrn ich príjmov zo zdrojov na území
SR v príslušnom zdaňovacom období
tvorí najmenej 90 % zo všetkých príj -
mov týchto daňovníkov, teda z príjmov
plynúcich z územia SR ako aj z príjmov
plynúcich zo zahraničia.

Nové ustanovenie § 51a ods. 1 zákona
o dani z príjmov ukladá povinnosť 
Ministerstvu financií SR určiť postup
úpravy základu dane pre daňovníka,
ktorý zmení spôsob uplatňovania vý-
davkov podľa § 6 ods. 10 zákona na
uplatňovanie preukázateľných výdav-
kov podľa § 6 ods. 14 zákona a naopak.
V novozakotvenom § 51a ods. 2 zákona
o dani z príjmov novela ukladá povin-
nosť Ministerstvu financií SR určiť
postup úpravy základu dane pri pre-
chode z podvojného účtovníctva na
zjednodušenú daňovú evidenciu podľa
§ 6 ods. 14 zákona a naopak.

Novela do zákona o dani z príjmov
včlenila aj intertemporálne ustanove-
nia, ktoré sú zakotvené v § 52g zákona
pod názvom „Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. marca 2009“,
pričom o niektorých úpravách, ktoré
boli novelou zakotvené v § 52g zákona
o dani z príjmov sme sa už zmienili
v predchádzajúcom texte, zvyšným
úpravám obsiahnutým v citovanom
usta novení § 52g zákona sa budeme ve-
novať na tomto mieste.

V prvom odseku § 52g zákona o dani
z príjmov novela zakotvila zvýšenie
nezdaniteľnej časti základu dane
z 19,2-násobku životného minima na
jeho 22,5-násobok, teda nezdaniteľná
časť základu dane na daňovníka sa zvy-
šuje zo sumy 3 435,27 eur (103 491 Sk)
na sumu 4 025,70 eur (121 278 Sk). 
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Suma životného minima v prípade 
jednej plnoletej fyzickej osoby je v sú -
čas nosti mesačne 178,92 eur, čo zod-
povedá sume 5 390 Sk. Zvýšeniu súm
životného minima s účinnosťou odo
dňa 1. júla 2008 sme sa podrobne 
venovali v májovom vydaní bulletinu
ULC Čarnogurský PRO BONO. 

Ustanovenie § 52g ods. 1 zákona o dani
z príjmov určuje, že na zníženie zákla-
du dane o nezdaniteľné časti základu
dane sa na zdaňovacie obdobia rokov
2009 a 2010 nepoužije § 11 ods. 2 a 3
zá kona o dani z príjmov a základ dane
sa na tieto zdaňovacie obdobia zníži
(1) v prípade, ak daňovník v príslušnom
zdaňovacom období dosiahne základ
dane, ktorý (a) sa rovná alebo je nižší
ako 86-násobok sumy platného život-
ného minima, potom nezdaniteľná
časť základu dane ročne na daňovníka
je suma zodpovedajúca 22,5-násob-
ku sumy platného životného minima,
(b) je vyšší ako 86-násobok platného
životného minima, nezdaniteľná časť
základu dane ročne na daňovníka je
suma zodpovedajúca rozdielu 44-ná-
sobku platného životného minima 
a jednej štvrtiny základu dane, pričom
platí, že ak táto suma je nižšia ako
nula, nezdaniteľná časť základu dane
ročne na daňovníka sa rovná nule,
(2) v prípade, ak daňovník v príslušnom
zdaňovacom období dosiahne základ
dane rovnajúci sa alebo nižší ako 
176-násobok platného životného mini-
ma a súčasne jeho manželka (manžel)
žijúca s daňovníkom v domácnosti
(§ 115 Občianskeho zákonníka) v tomto
zdaňovacom období (a) nemá vlastný
príjem, nezdaniteľná časť základu
dane ročne na manželku (manžela) je
suma zodpovedajúca 22,5-násobku
platného životného minima, (b) má
vlastný príjem nepresahujúci sumu
zodpovedajúcu 22,5-násobku platného
životného minima, nezdaniteľná časť
základu dane ročne na manželku (man-
žela) je rozdiel medzi sumou zod po -
vedajúcou 22,5-násobku platného ži-
votného minima a vlastným príjmom
manželky (manžela), (c) má vlastný
prí jem presahujúci sumu zodpovedajúcu
22,5-násobku platného životného mini-
ma, nezdaniteľná časť základu dane na
manželku (manžela) sa rovná nule,
(3) v prípade, ak daňovník v príslušnom

zdaňovacom období dosiahne základ
dane vyšší ako 176-násobok platného
životného minima a súčasne jeho man-
želka (manžel) žijúca s daňovníkom 
v domácnosti (§ 115 Občianskeho zá-
konníka) v tomto zdaňovacom období
(a) nemá vlastný príjem, nezdaniteľná
časť základu dane ročne na manželku
(manžela) je suma zodpovedajúca roz-
dielu 66,5-násobku platného životného
minima a jednej štvrtiny základu dane
tohto daňovníka, pričom ak táto suma
je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť
základu dane na manželku (manžela)
sa rovná nule, (b) má vlastný príjem,
nezdaniteľná časť základu dane ročne
na manželku (manžela) je suma vypo-
čítaná podľa prvého bodu, znížená 
o vlastný príjem manželky (manžela),
pričom ak táto suma je nižšia ako nula,
nezdaniteľná časť základu dane na
manželku (manžela) sa rovná nule.

Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu
dane nepriamo vyvolá aj zvýšenie sumy
zamestnaneckej prémie, pričom za-
mest nanci s nízkym príjmom na úrovni
minimálnej mzdy môžu získať za -
mestnaneckú prémiu vyššiu o 112 eur
(3 374 Sk) v porovnaní s právnym sta-
vom pred účinnosťou novely zákona
o dani z príjmov a o sumu 112 eur 
(3 374 Sk) sa im tak zvýši ich čistý prí-
jem za rok 2009. S inštitútom zamest-
naneckej prémie sme Vás už zoznámili
v januárovom vydaní bulletinu ULC
Čarnogurský PRO BONO. 

Okrem zvýšenia nezdaniteľnej časti zá-
kladu dane sa súčasne znížila hranica
tzv. milionárskej dane, teda hranica
základu dane, pri ktorom sa nezdani-
teľná časť základu dane nemôže uplat-
ňovať v zdaňovacích obdobiach počas
rokov 2009 a 2010, a to z doterajšieho
100-násobku životného minima na jeho
86-násobok, takže maximálny príjem,
do ktorého je po novom možné uplat-
niť celú nezdaniteľnú časť základu
dane, je znížený za rok 2009 na sumu
15 387,12 eur (463 552,38 Sk) z pô vod -
nej sumy 17 892 eur (539 014,39 Sk).

Ustanovenie § 52g ods. 2 zákona o dani
z príjmov ďalej určuje, že úprava uve-
dená v predchádzajúcom texte (teda
v § 52g ods. 1 zákona) v bode (1) pís-
meno (a) sa použije po prvýkrát pri 
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vyberaní preddavkov na daň podľa 
§ 35 zákona zo zdaniteľnej mzdy za
mesiac marec 2009. Z predmetného
ustanovenia § 52g ods. 2 zákona tak-
tiež vyplýva, že ustanovenia zakotvené
v § 52g ods. 1 zákona o dani z príjmov
(tieto sme v predchádzajúcej časti do-
slovne citovali) sa použijú pri vykonaní
ročného zúčtovania za zdaňovacie 
obdobia rokov 2009 a 2010 alebo pri
podaní daňového priznania za zdaňo-
vacie obdobia rokov 2009 a 2010, teda
platí, že pri výpočte preddavkov na
daň z príjmov zo závislej činnosti pod-
ľa § 35 zákona sa bude zamestnancom
(1) za mesiac január a február roku
2009 uplatňovať 1/12 z 19,2-násobku
platného životného minima podľa 
znenia zákona účinného do dňa 
28. februára 2009 a (2) odo dňa 
1. marca 2009 sa bude uplatňovať
1/12 z 22,5-násobku platného životné-
ho minima, (3) pri výpočte preddavkov
na daň z príjmov zo závislej činnosti
v zdaňovacom období roku 2010 
sa bude taktiež vychádzať zo sumy
22,5-násobku platného životného mini-
ma. Celkové zvýšenie sumy nezdaniteľ-
nej časti základu dane na daňovníka
podľa znenia zákona o dani z príjmov
účinného odo dňa 1. marca 2009 sa
uplatní až pri vykonaní ročného zúčto-
vania preddavkov na daň alebo pri po-
daní daňového priznania za rok 2009.
Pri vykonaní ročného zúčtovania pred-
davkov na daň alebo pri podaní daňo-
vého priznania za rok 2010 sa ešte
uplatní výška nezdaniteľných častí 
základu dane podľa znenia zákona
účinného odo dňa 1. marca 2009. 

V rámci prechodných ustanovení sme
sa zatiaľ nezmienili o ustanovení
§ 52g ods. 4 zákona o dani z príjmov,
na základe ktorého po novele platí, že
na vyčíslenie základu dane za zdaňova-
cie obdobie končiace po 28. februári
2009, sa použijú ustanovenia zákona 
v znení účinnom odo dňa 1. marca
2009 s výnimkou prílohy č. 1 v znení
účinnom odo dňa 1. marca 2009, podľa
ktorej daňovník, ak sa tak rozhodne,
zaradí hmotný majetok do odpisových
skupín až odo dňa 1. januára 2010.

Posledným ustanovením zakotveným
medzi prechodnými úpravami, o kto -
rom sme sa zatiaľ nezmienili, je usta-
novenie § 52g ods. 9 zákona o dani
z príjmov, zo znenia ktorého vyplýva,
že daňovník, ktorého zdaňovacím ob-
dobím je hospodársky rok a ktorý po-
stupuje podľa § 52d ods. 4 až 6, 8 a 9
zákona o dani z príjmov, upravuje zá-
klad dane v súlade s týmito ustanove-
niami zákona rovnomerne počas dvoch
bezprostredne po sebe nasledujúcich
zdaňovacích období ukončených najne-
skôr 31. decembra 2010, a ktorý postu-
puje podľa § 52d ods. 7 zákona o dani
z príjmov (napríklad poisťovne upravu-
júce zostatok technickej rezervy), 
najneskôr do 31. decembra 2010, teda
bez podmienky rovnomernosti.

O ďalších úpravách týkajúcich sa dane
z príjmov sme sa Vám podrobné infor-
mácie už sprostredkovali v januárovom
vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO
BONO.
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OPATRENIA ŠTÁTU
NA PODPORU ZAMESTNANOSTI

Dňa 1. marca 2009 nadobudol účinnosť
zákon č. 49/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o služ-
bách zamestnanosti a o zmene a dopl -
ne ní niektorých zákonov v znení ne-
skor ších predpisov (ďalej v texte len
„novela zákona o službách zamestna-
nosti“ alebo len „novela“). 

Cieľom novely, ktorá bola v NR SR
schválená v skrátenom legislatívnom

konaní, je prostredníctvom aktívnych
opatrení na trhu práce zmierniť dopady
globálnej finančnej a hospodárskej 
krízy na zamestnanosť, vytvoriť pod -
mien  ky, ktoré prispejú k udržaniu za-
mestnanosti na pracovných miestach
u zamestnávateľov, ktorí v dôsledku
pre vádzkových ťažkostí spôsobených
krízou uvažujú o prepúšťaní zamest-
nancov a o rušení pracovných miest.
Novela okrem zavedenia 5 nových 



príspevkov zvýšila aj príspevok na 
dochádzku za prácou na kratšie vzdia-
lenosti, po novele boli vytvorené pod-
mienky aj pre jednoduchšie priznanie
postavenia sociálneho podniku uvoľne-
ním povinností plnenia podmienok pre
ich vytváranie a výhodnejšie podmienky
novela upravila aj pre zriaďovanie so-
ciálnych podnikov obcou, samo správ -
nym krajom, združením obcí alebo
roz počtovou organizáciou alebo prís -
pev  kovou organizáciou, ktorej zriaďo-
vateľom je obec alebo samosprávny
kraj, a to umožnením prijímania do za-
mestnania v sociálnom podniku zriade-
nom niektorým z týchto subjektov
všetkých skupín uchádzačov o zamest -
na nie. Na účely poskytovania investič-
nej pomoci formou príspevku na vytvo-
renie nového pracovného miesta sa po
novele upustilo od vyžadovania splnenia
podmienky priemernej miery evido va -
nej nezamestnanosti. O úpravách týka-
júcich investičnej pomoci Vám bližšie
podrobnosti prinášame taktiež v tomto
vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO
BONO.

Novelou boli do zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte 
len „zákon o službách zamestnanosti“ 
alebo len „zákon“) včlenené nové
ustanovenia § 50d až 50h, ktorými sa
na obdobie odo dňa účinnosti novely,
teda odo dňa 1. marca 2009 do dňa 
31. decembra 2010 zaviedlo poskyto-
vanie 5 nových príspevkov, ktoré majú
prispieť k udržaniu zamestnanosti na
existujúcich pracovných miestach a pod-
poriť vytváranie nových pracovných
miest, medzi ktoré patria (1) prís pevok
na podporu udržania zamestnanosti,
(2) príspevok na podporu vytvorenia
nového pracovného miesta, (3) príspe-
vok ku mzde zamestnanca, (4) príspevok
na podporu samostatnej zárobkovej
činnosti a (5) príspevok na samostatnú
zárobkovú činnosť v oblasti spracova-
nia poľnohospodárskych výrobkov a ob -
cho dovania s nimi. Z novelou zakotve-
ného prechodného ustanovenia § 72g
zákona o službách zamestnanosti vy-
plýva, že všetky príspevky uvedené
vyššie budú poskytované najdlhšie do
dňa 31. decembra 2010.

PRÍSPEVOK NA PODPORU
UDRŽANIA ZAMESTNANOSTI

Novela do zákona o službách zamest -
nanosti včlenila nové ustanovenie 
§ 50d, ktorým s účinnosťou odo dňa 
1. marca 2009 do dňa 31. decembra 2010
zaviedla poskytovanie príspevku na pod-
poru udržania zamestnanosti (ďalej
v tejto časti textu len „príspevok“).
Účelom tohto príspevku je prispieť 
zamestnávateľovi, ktorý má prevádz -
ko vé problémy v dôsledku finančnej
a hospodárskej krízy, k zníženiu jeho
prevádzkových nákladov poskytnutím
príspevku na ním platené povinné od-
vody do poistných fondov na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a starobné
dôchodkové sporenie z náhrady mzdy
poskytovanej zamestnancom počas
prevádzkových problémov a poskytnu-
tím príspevku vo výške odvodov do po-
istných fondov na zdravotné poistenie
a sociálne poistenie platených zamest-
nancom počas poberania náhrady mzdy
namiesto mzdy z dôvodu prevádz -
kových problémov zamestnávateľa, do
ktorých sa dostal v dôsledku krízy vo
forme čiastočnej náhrady za zníženú
mzdu z dôvodov stojacich na strane
zamestnávateľa.

Príspevok na podporu udržania zamest -
nanosti sa poskytuje zamestnávateľo-
vi, ktorý zachová pracovné miesta aj 
v prípade vážnych prevádzkových dôvo -
dov, pre ktoré nemôže zamestnancom
prideľovať prácu a ktorý v záujme pre -
dísť alebo obmedziť prepúšťanie za-
mestnancov po dohode s miestne prí-
slušným Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR (ďalej v texte len „úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny“ alebo
len „úrad“) obmedzí na prechodné 
obdobie svoju prevádzkovú činnosť
tak, že nebude zamestnancom prideľo-
vať prácu v rozsahu najmenej 4 % usta-
noveného týždenného pracovného času.

Príspevok na podporu udržania zamest -
na nosti sa neposkytuje na zamestnávanie
uchádzača o zamestnanie, na ktorého
zamestnávanie bol na to isté obdobie
poskytnutý príspevok na udržanie ob-
čana so zdravotným postihnutím v za -
mest naní podľa § 56a zákona o služ-
bách zamestnanosti. 
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Príspevok na podporu udržania zamest -
nanosti sa poskytuje zamestnávateľovi
na úhradu (1) preddavku na poistné na
zdravotné poistenie, poistného na so-
ciál  ne poistenie a príspevku na starobné
dôchodkové sporenie, platených za -
mest  návateľom z náhrady mzdy, ktorá
patrí zamestnancovi podľa § 142 ods. 4
Zákonníka práce, najviac však z náhra-
dy mzdy vo výške priemernej mzdy
zamestnanca v hospodárstve SR za
prvý až tretí štvrťrok kalendárneho
roka, ktorý predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom sa príspevok na podpo-
ru udržania zamestnanosti poskytuje
a (2) na úhradu sumy preddavku na 
poistné na zdravotné poistenie a poist-
ného na sociálne poistenie plateného
zamestnancom z náhrady mzdy, ktorá
patrí zamestnancovi podľa § 142 ods. 4
Zákonníka práce, najviac však z náhra-
dy mzdy vo výške priemernej mzdy za-
mestnanca v hospodárstve SR za prvý
až tretí štvrťrok kalendárneho roka,
ktorý predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa príspevok na podporu udr -
žania zamestnanosti poskytuje, pričom
sumy uvedené v tomto bode zamestná-
vateľ vypláca zamestnancovi mesačne
pozadu spolu so mzdou v termíne urče-
nom na výplatu mzdy. Výšku priemernej
mesačnej mzdy v hospodárstve SR zve-
rejňuje Štatistický úrad SR a jej výška
za rok 2008 je pre Vás k dispozícii na
linku: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=12553.

Príspevok na podporu udržania zamest -
na nosti poskytuje ten úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny, v ktorého
územnom obvode má zamestnávateľ
sídlo, a ak je zamestnávateľ fyzickou
osobou, úrad v ktorého územnom 
obvode má fyzická osoba trvalý pobyt, 
a to na základe písomnej dohody, 
ktorá musí obsahovať náležitosti nove-
lou ustanovené v § 50d ods. 5 zákona 
o službách zamestnanosti.

Úrad poskytne zamestnávateľovi prís -
pe vok na podporu udržania zamestna-
nosti za dni, v ktorých bola zamestnan-
covi vyplatená náhrada mzdy, v úhrne
najviac v rozsahu 60 kalendárnych dní
v kalendárnom roku, pričom vylúčený
nie je ani súčet prerušovaného počtu
dní poberania náhrady mzdy v rámci
kalendárneho roka.

PRÍSPEVOK 
NA PODPORU VYTVORENIA
NOVÉHO PRACOVNÉHO MIESTA

Ustanovením § 50e bol v zákone o služ-
bách zamestnanosti s účinnosťou odo
dňa 1. marca 2009 do dňa 31. decem bra
2010 novelou zakotvený príspevok na
podporu vytvorenia nového pracovné-
ho miesta (ďalej v tejto časti textu len
„príspevok“). Cieľom tohto prís pev ku
je podporiť vznik nových pracovných
miest najmä pre občanov, ktorí boli
prepustení zo svojho pôvodného zamest-
nania z dôvodu zrušenia pracovných
miest ich pôvodnými zamestnávateľmi
v dôsledku finančnej a hospodárskej
krízy a podporiť aj zamestnávanie 
občanov, ktorí sú vedení v evidencii
uchádzačov o zamestnanie z iných dô-
vodov, a takto zmierniť dopad krízy na
regionálnu zamestnanosť a na sociálnu
situáciu obyvateľov najmä v regiónoch
s nízkou zamestnanosťou. 

Príspevok na podporu vytvorenia nové-
ho pracovného miesta sa poskytuje 
zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené
pracovné miesto príjme do pracovného
pomeru uchádzača o zamestnanie, 
ktorý bol vedený v evidencii uchádza-
čov o zamestnanie najmenej 3 mesiace.
Príspevok sa poskytuje zamestnávate-
ľovi, ktorý pred prijatím uchádzača 
o zamestnanie na vytvorené pracovné
miesto, vykonával svoju činnosť nepre-
tr žite najmenej 12 mesiacov.

Príspevok na podporu vytvorenia nového
pracovného miesta sa neposkytuje na
zamestnávanie uchádzača o zamest -
nanie, na ktorého zamestnávanie bol
na to isté obdobie poskytnutý (1) prí-
spevok na podporu zamestnávania zne-
výhodneného uchádzača o zamest na nie
podľa § 50 zákona o službách zamest -
na nosti, (2) príspevok na podporu
udržania v zamestnaní zamestnancov 
s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona 
o službách zamestnanosti, (3) príspe-
vok na podporu vytvárania a udržania
pracovných miest v sociálnom podniku
podľa § 50c zákona o službách zamest -
nanosti, (4) príspevok ku mzde za-
mest  nanca podľa § 50f zákona o služ-
bách zamestnanosti zakotveným touto
novelou, (5) príspevok na podporu 
zamestnávania absolventov vzdeláva-
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nia a prípravy pre trh práce podľa
§ 51a zákona o službách zamestnanos-
ti, (6) príspevok na vytvorenie nového
pracovného miesta podľa § 53d zákona
o službách zamestnanosti a (7) príspe-
vok na zriadenie chránenej dielne 
alebo chráneného pracoviska podľa 
§ 56 zákona o službách zamestnanosti.

Výška príspevku na podporu vytvorenia
nového pracovného miesta je mesačne
(1) v Bratislavskom kraji 15 % z celkovej
ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona 
o službách zamestnanosti vypočítanej
z priemernej mzdy zamestnanca v hos-
podárstve SR za prvý až tretí štvrťrok
kalendárneho roka, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, v ktorom sa prí-
spevok na podporu vytvorenia nového
pracovného poskytuje, najviac 50 %
z celkovej ceny práce zamestnanca,
prijatého na vytvorené pracovné miesto,
(2) v ostatných krajoch 30 % z celkovej
ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona 
o službách zamestnanosti vypočítanej
z priemernej mzdy zamestnanca v hos-
podárstve SR za prvý až tretí štvrťrok
kalendárneho roka, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, v ktorom sa prís -
pevok na podporu vytvorenia nového
pracovného poskytuje, najviac 50 %
z celkovej ceny práce zamestnanca,
prijatého na vytvorené pracovné miesto.

Z ustanovenia § 49 ods. 4 zákona 
o služ bách zamestnanosti vyplýva, že
celková cena práce na účely tohto zá-
ko na je súčet priemernej mzdy zamest-
nanca v hospodárstve SR zverejnenej
Štatistickým úradom SR za príslušné ob -
dobie a úhrady preddavku na poistné
na zdravotné poistenie, poistného na
sociálne poistenie a príspevku na sta-
robné dôchodkové sporenie, platených
zamestnávateľom. Výška prie mer nej
mesačnej mzdy v hospodárstve SR za rok
2008 zverejnená Štatistickým úra dom 
SR je pre Vás sprístupnená na tomto 
linku: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=12553.

Zamestnávateľ je povinný zachovať 
vytvorené pracovné miesto pre uchá-
dzača o zamestnanie, na podporu za-
mestnávania ktorého sa tento príspevok
poskytuje, najmenej počas 12 kalen-
dárnych mesiacov. Za vytvorenie pra-
covného miesta u zamestnávateľa sa
považuje zvýšenie počtu pracovných

miest, ktoré predstavuje v priemere za
12 kalendárnych mesiacov v porovnaní
s rovnakým predchádzajúcim obdobím
celkový nárast počtu jeho zamestnan-
cov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pra-
covných miest podľa predchádzajúcej
vety, zamestnávateľ je povinný preu -
ká zať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo 
v dôsledku zrušenia pracovných miest
z dôvodu nadbytočnosti.

Príspevok na podporu vytvorenia nové-
ho pracovného miesta zamestnávateľovi
poskytuje ten úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny, v ktorého územnom ob-
vode sa vytvorí pracovné miesto, počas
najviac 12 kalendárnych mesiacov od
uzatvorenia písomnej dohody o pos kyt -
nu tí tohto príspevku medzi týmto za-
mestnávateľom a úradom (obsahové
náležitosti tejto dohody sú ustanove-
né novelou v ustanovení § 50e ods. 5 
zákona o službách zamestnanosti), ak 
o tento príspevok zamestnávateľ pí-
somne požiada. 

PRÍSPEVOK 
KU MZDE ZAMESTNANCA

Novela v ustanovení § 50f zákona o služ -
bách zamestnanosti zakotvila s účin -
nos ťou odo dňa 1. marca 2009 do dňa
31. decembra 2010 ďalší nový príspevok,
a to príspevok ku mzde zamestnanca
(ďalej v tejto časti textu len „príspe-
vok“), ktorého účelom je poskytovať
príspevok ku mzde tomu zamestnanco-
vi, ktorý bol vyradený z evidencie
uchá dzačov o zamestnanie z dôvodu,
že si sám našiel zamestnanie a ktorý
poberá nízku mzdu.

Príspevok ku mzde zamestnanca sa 
poskytuje zamestnancovi, ktorý (1) bol
pred prijatím do pracovného pomeru
vedený v evidencii uchádzačov o za-
mestnanie najmenej 3 mesiace, (2) bol
poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
a (3) ktorý bol vyradený z evidencie
uchádzačov o zamestnanie z dôvodu
nástupu do zamestnania, ktoré si sám
našiel.

Príspevok ku mzde zamestnanca sa 
poskytuje, ak hrubá mesačná mzda 
zamestnanca, ktorý pracuje na plný
pracovný úväzok, dosahuje najviac 
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1,7 násobok sumy životného minima
poskytovaného jednej plnoletej fyzic-
kej osobe (podľa zákona o životnom
minime v znení neskorších predpisov)
platnej k prvému dňu kalendárneho
mesiaca, za ktorý sa mzda vypláca,
pričom 1,7 násobok životného minima
pre jednu plnoletú fyzickú osobu
v súčasnom období predstavuje sumu
304 eur (9 163 Sk). O zvýšení súm 
životného minima s účinnosťou odo
dňa 1. júla 2008 sme Vás podrobne in-
formovali v májovom vydaní bulletinu
ULC Čarnogurský PRO BONO. 

Príspevok ku mzde zamestnanca pos -
kytuje úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny zamestnancovi na základe
uzatvorenej písomnej dohody podľa 
§ 50f ods. 2 a 4 zákona o službách za-
mestnanosti najviac počas 22 kalen-
dárnych mesiacov, ak zamestnanec 
o príspevok písomne požiada najneskôr
do 3 mesiacov od nástupu do zamest-
nania. 

Príspevok ku mzde zamestnanca sa 
poskytuje mesačne, a to (1) počas 
prvých 12 mesiacov poskytovania tohto
prís pev ku vo výške 22 % z priemernej
mzdy zamestnanca v hospodárstve SR
zverejnenej Štatistickým úradom SR za
prvý až tretí štvrťrok kalendárneho
roka, ktorý predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom sa príspevok ku mzde
zamestnanca poskytuje a (2) počas
ďalších 10 mesiacov poskytovania tohto
príspevku vo výške 11 % z priemernej
mzdy zamestnanca v hospodárstve SR
zverejnenej Štatistickým úradom SR za
prvý až tretí štvrťrok kalendárneho
roka, ktorý predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom sa príspevok ku mzde za-
mestnanca poskytuje. Výšku priemernej
mesačnej mzdy v hospodárstve SR 
zverejňuje Štatistický úrad SR a jej vý-
ška za rok 2008 je pre Vás k dispozícii
na linku: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=12553.

Príspevok ku mzde zamestnanca sa 
neposkytuje za dni dočasnej pracovnej
neschopnosti, pričom v prípade, ak za-
mestnanec nevykonáva pracovnú čin-
nosť z dôvodu jeho dočasnej pracovnej
neschopnosti, je povinný túto skutoč-
nosť oznámiť úradu do 3 pracovných
dní od nástupu na dočasnú pracovnú
neschopnosť.

PRÍSPEVOK 
NA PODPORU SAMOSTATNEJ
ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI 

Ďalším príspevkom, ktorý novela zakot-
vila do zákona o službách zamestnanos-
ti prostredníctvom nového ustanovenia
§ 50g, opäť s účinnosťou na obdobie
odo dňa 1. marca 2009 do dňa 31. de-
cembra 2010, je príspevok na podporu
samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej
v tejto časti textu len „príspevok“).
Účelom tohto príspevku je zvýšiť zá-
ujem o samostatnú zárobkovú činnosť
zo strany tých uchádzačov o za mest na -
nie, ktorí sú poberateľmi dávky v hmot -
nej núdzi.

Príspevok na podporu samostatnej zá-
robkovej činnosti sa poskytuje uchá-
dzačovi o zamestnanie, ktorý (1) bol
vedený v evidencii uchádzačov o za-
mestnanie najmenej 3 mesiace, (2) bol
poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
a (3) ktorý začne a bude vykonávať
alebo prevádzkovať samostatnú zárob-
kovú činnosť nepretržite najmenej
24 mesiacov, ak o príspevok na podpo-
ru samostatnej zárobkovej činnosti 
písomne požiada. Poskytnutie príspev-
ku na podporu samostatnej zárobkovej
činnosti umožní „novej“ samostatne
zárobkovo činnej osobe pokryť jej
platby, napríklad pri zdravotnom pois-
tení pri minimálnych preddavkoch na
zdravotné poistenie za jeden mesiac,
teda pri sume 41,37 eur (1 246,31 Sk)
mesačne, a ušetriť tak počas obdobia
22 mesiacov súhrnne 910,14 eur
(27 418,88 Sk).

Príspevok na podporu samostatnej 
zárobkovej činnosti sa neposkytuje, 
ak bol na to isté obdobie poskytnutý
(1) príspevok na samostatnú zárobkovú
činnosť v oblasti spracovania poľno-
hospodárskych výrobkov a obchodova-
nia s nimi podľa § 50h zákona o služ-
bách zamestnanosti zakotveným touto
novelou, (2) príspevok na samostat-
nú zárobkovú činnosť podľa § 49 zá-
kona o službách zamestnanosti, ktorý 
bol v tomto zákone zakotvený už
v predchádzajúcom období, tento sa
poskytuje na úhradu nákladov súvisiacich
so samostatnou zárobkovou činnosťou
a jeho výška je závislá od priemernej
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miery evidovanej nezamestnanosti
v príslušnom okrese, pričom k prís pev -
ku uvedenému v tomto bode si Vám
pre úplnosť dovoľujeme dať do pozor-
nosti, že v NR SR bola dňa 11. marca
2009 (opäť v skrátenom legislatívnom
konaní) schválená ďalšia úprava zákona
o službách zamestnanosti (ďalej v tex -
te len „druhá novela zákona o službách
zamestnanosti“ alebo len „druhá nove-
la“) a v prípade, že ju podpíše prezi-
dent SR, táto sa svojou úpravou dotkne
práve poskytovania príspevku na samo-
statnú zárobkovú činnosť podľa § 49
zákona o službách zamestnanosti, v sú -
vis losti s ktorým budú podnikateľské
zámery nezamestnaných ľudí, ktorí
budú mať záujem získať tento štátny
príspevok na založenie živnosti, posudzo -
vať špeciálne komisie a (3) príspevok
občanovi so zdravotným postihnutím na
prevádzkovanie alebo vykonávanie sa-
mostatnej zárobkovej činnosti podľa 
§ 57 zákona o službách zamestnanosti,
vylúčenie súbehu s ktorým bolo dopl -
ne né druhou novelou zákona o službách
zamestnanosti. O druhej novele zákona
o službách zamestnanosti Vás v tom to
bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO
podrobnejšie informujeme v čas ti týka-
júcej sa úprav pripravovaných v NR SR.

Nový príspevok na podporu samostat-
nej zárobkovej činnosti podľa § 50g
zákona o službách zamestnanosti sa
poskytuje na úhradu (1) preddavku na
poistné na zdravotné poistenie plate-
ného samostatne zárobkovo činnou
osobou počas 22 mesiacov, (2) na úhra-
du poistného na sociálne poistenie
plateného dobrovoľným platiteľom 
poistného po uplynutí 18 mesiacov od
začatia vykonávania alebo prevádzko-
vania samostatnej zárobkovej činnosti,
najviac počas 4 mesiacov.

Príspevok na podporu samostatnej zá-
robkovej činnosti poskytuje ten úrad prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého
územnom obvode sa vytvorí pracovné
miesto na samostatnú zárobkovú čin-
nosť, na základe uzatvorenej písom  nej
dohody, ktorej obsahové náležitosti sú
novelou upravené v § 50g ods. 5 zákona
o službách zamestnanosti. Príspevok
na podporu samostatnej zárobkovej
činnosti úrad poskytuje po preukázaní
úhrady občanom, ktorý vykonáva alebo

prevádzkuje samostatnú zárobkovú
činnosť, vo výške vypočítanej z minimál-
neho vymeriavacieho základu podľa
§ 138 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z. z. 
o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov.

Občan, ktorý prestane vykonávať alebo
prevádzkovať samostatnú zárobkovú
činnosť pred uplynutím 24 mesiacov,
môže byť do evidencie uchádzačov 
o zamestnanie zaradený odo dňa nasle-
dujúceho po uplynutí 24 mesiacov od
začatia vykonávania alebo prevádzko-
vania samostatnej zárobkovej činnosti.

PRÍSPEVOK 
NA SAMOSTATNÚ ZÁROBKOVÚ
ČINNOSŤ V OBLASTI SPRACOVANIA
POĽNOHOSPODÁRSKYCH VÝ ROB KOV
A OBCHODOVANIA S NIMI

Novela do zákona o službách zamest -
nanosti včlenila nové ustanovenie 
§ 50h, ktorým s účinnosťou odo dňa 
1. marca 2009 do dňa 31. decembra
2010 zaviedla poskytovanie príspevku
na samostatnú zárobkovú činnosť v ob-
lasti spracovania poľnohospodárskych
výrobkov a obchodovania s nimi (ďalej
v tejto časti textu len „príspevok“).
Účelom tohto príspevku je podporiť
samostatnú zárobkovú činnosť v oblas -
ti spracovania poľnohospodárskych vý-
robkov a obchodovania s nimi u tých
občanov, ktorí splnia predpoklady
a majú záujem vykonávať samostatnú
zárobkovú činnosť súvisiacu so spraco-
vaním poľnohospodárskych produktov
v súlade s článkom I nariadenia Komi-
sie (ES) č. 800/2008 zo dňa 6. augusta
2008 o vyhlásení určitých kategórii po-
moci za zlučiteľné so spoločným trhom
podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné
nariadenie o skupinových výnimkách). 

Príspevok na samostatnú zárobkovú
činnosť v oblasti spracovania poľno-
hospodárskych výrobkov a obchodova-
nia s nimi sa poskytuje občanovi, ktorý
(1) bol vedený v evidencii uchádzačov
o zamestnanie najmenej 3 mesiace
a ktorý (2) začne a bude vykonávať
alebo prevádzkovať samostatnú zá -
robkovú činnosť v oblasti spracovania 
poľnohospodárskych výrobkov a obcho -
dovania s nimi nepretržite najmenej
24 mesiacov, ak o príspevok na samo-
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statnú zárobkovú činnosť v oblasti
spra covania poľnohospodárskych vý -
rob  kov a obchodovania s nimi písomne
požiada.

Príspevok sa neposkytuje, ak bol na to
isté obdobie poskytnutý (1) príspevok
na samostatnú zárobkovú činnosť pod-
ľa § 49 zákona o službách zamestna-
nosti, ktorý bol v tomto zákone zakot-
vený už v predchádzajúcom období,
poskytuje sa na úhradu nákladov súvi-
siacich so samostatnou zárobkovou
činnosťou a jeho výška je závislá od
priemernej miery evidovanej neza-
mestnanosti v príslušnom okrese (v sú-
vislosti s uvedeným príspevkom si do-
voľujeme aj na tomto mieste upriamiť
Vašu pozornosť na druhú novelu záko-
na o službách zamestnanosti, o ktorej
sme sa už zmienili v predchádzajúcom
texte, s obsahom ktorej Vás podrobne
zoznámime už v tomto vydaní bulleti-
nu ULC Čarnogurský PRO BONO v časti
týkajúcej sa úprav pripravovaných
v NR SR), (2) príspevok na podporu sa-
mostatnej zárobkovej činnosti podľa 
§ 50g zákona o službách zamestnanosti
zakotveným touto novelou a (3) príspe-
vok občanovi so zdravotným postihnu-
tím na prevádzkovanie alebo vykoná-
vanie samostatnej zárobkovej činnos ti
podľa § 57 zákona o službách zamest -
na nosti, vylúčenie súbehu s ktorým bolo
doplnené druhou novelou zákona o služ -
bách zamestnanosti. 

Príspevok na samostatnú zárobkovú
čin nosť v oblasti spracovania poľno -
hos podárskych výrobkov a obchodova-
nia s nimi sa poskytuje na úhradu 
(1) preddavku na poistné na zdravotné
poistenie plateného samostatne zárob-
kovo činnou osobou počas 22 mesiacov,
(2) na úhradu poistného na sociálne
poistenie plateného dobrovoľným pla ti  -
teľom poistného po uplynutí 18 mesia cov
od začatia vykonávania samostatnej zá -
robkovej činnosti v oblasti spracovania
poľnohospodárskych výrobkov a ob cho -
do   vania s nimi, najviac počas 4 mesiacov.
Príspevok poskytuje úrad práce, so -
ciál  nych vecí a rodiny na základe uza -
tvorenej písomnej dohody, ktorej ob-
sahové náležitosti sú novelou upravené
v § 50h ods. 4 zákona o službách za-
mestnanosti, a to po preukázaní úhrady
občanom, ktorý vykonáva samostatnú

zárobkovú činnosť v oblasti spracovania
poľnohospodárskych výrobkov a obcho-
dovania s nimi, vo výške vypočítanej
z minimálneho vymeriavacieho základu
podľa § 138 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z.z.
o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov.

Občan, ktorý prestane vykonávať samo-
s tatnú zárobkovú činnosť v oblasti spra-
covania poľnohospodárskych vý rob kov 
a obchodovania s nimi pred uplynutím 
24 mesiacov, môže byť do evidencie
uchádzačov o zamestnanie zaradený
odo dňa nasledujúceho po uplynutí
24 mesiacov od začatia vykoná vania 
samostatnej zárobkovej čin nos ti v ob-
lasti spracovania poľnohospodár skych
výrobkov a obchodovania s nimi.

PRÍSPEVOK 
NA DOCHÁDZKU ZA PRÁCOU

Novela sa s účinnosťou odo dňa 1. marca
2009 dotkla aj ustanovenia § 53 ods. 3
zákona o službách zamestnanosti a za -
kot vila zvýšenie príspevku na dochádzku
za prácou, ktorého výška je po novom
najviac 135 eur (predtým 99,59 eura)
mesačne v závislosti od vzdialenosti
miesta výkonu zamestnania alebo
mies ta prevádzkovania alebo vykoná-
vania samostatnej zárobkovej činnosti
od miesta trvalého pobytu alebo od
miesta prechodného pobytu zamest-
nanca alebo samostatne zárobkovo
činnej osoby.

Zvýšenie príspevku na dochádzku za
prácou má odstrániť prekážky spočívajú -
ce v zvýšených nákladoch na cestovné,
ktoré bránia občanom prijať pracovné
miesto aj mimo miesta ich trvalého
bydliska, pričom zvýšenie príspevku na
dochádzku za prácou bolo zakotvené
s preferenciou poskytovania vyššieho
príspevku pri dochádzke za prácou na
kratšie vzdialenosti. 

Dňa 1. marca 2009 súčasne nadobudla
účinnosť vyhláška Ministerstva práce, so -
ciálnych vecí a rodiny SR č. 63/2009 Z. z.,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva 
§ 69 ods. 2 zákona o službách zamest -
nanosti a ktorá v novom prechodnom
ustanovení § 18a vyhlášky Ministerstva
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práce, sociálnych vecí a rodiny SR
č. 44/2004 Z. z. zakotvila, že výška
príspevku na dochádzku za prácou za
kalendárny mesiac je v období odo dňa
1. marca 2009 do dňa 31. decembra
2010 (1) do 30 km najviac 50 eur, 
(2) do 60 km najviac 80 eur, (3) do 90 km
najviac 100 eur, (4) do 120 km najviac
110 eur, (5) do 250 km najviac 120 eur,
(6) do 600 km najviac 130 eur a (7) nad
600 km najviac 135 eur.

Zákon o službách zamestnanosti bol
no ve lou s účinnosťou odo dňa 1. marca
2009 doplnený o nové prechodné usta-
novenia § 72e až 72g, o ktorých sa pod-
robnejšie zmienime v ďalšom texte.

ÚPRAVY TÝKAJÚCE SA 
SOCIÁLNYCH PODNIKOV 

Prechodné ustanovenia v novom § 72e
zákona o službách zamestnanosti súvisia
s vytvorením priaznivejších podmienok
pre vznik sociálnych podnikov, a to do-
časnou úpravou podmienok, ktoré musí
spĺňať právnická osoba alebo fyzická
osoba, aby jej mohlo byť priznané 
postavenie sociálneho podniku podľa
§ 50b odsek 1 písm. b) a c) zákona 
o službách zamestnanosti, pričom zá kon    -
nému zneniu písmena b) a c) citovaného
ustanovenia zákona zodpovedá zne nie
bodov (2) a (3) nasledujúceho textu.

Z doterajšieho znenia § 50b zákona 
o službách zamestnanosti vyplýva, že
sociálny podnik na účely tohto zákona
je právnická osoba alebo fyzická osoba,
ktorá (1) zamestnáva zamestnancov,
ktorí pred prijatím do pracovného 
pomeru boli znevýhodnenými uchá-
dzačmi o zamestnanie v počte, ktorý
predstavuje najmenej 30 % z celkového
počtu jeho zamestnancov, (2) poskytu-
je podporu a pomoc zamestnancom,
ktorí pred prijatím do pracovného po-
meru boli znevýhodnenými uchádzačmi
o zamestnanie, nájsť zamestnanie na
otvorenom trhu práce, (3) najmenej
30 % z finančných prostriedkov získa-
ných z príjmu z predmetu činnosti,
ktoré zostanú po úhrade všetkých 
výdavkov na predmet činnosti za prí-
slušné zdaňovacie obdobie podľa daňo-
vého priznania, každoročne použije na
vytváranie nových pracovných miest
alebo na zlepšovanie pracovných pod-

mienok a ktorá (4) je zapísaná v regist-
ri sociálnych podnikov.

Po novele platí, že pre právnickú 
osobu alebo fyzickú osobu, ktorá po-
žiada o pri  znanie postavenia sociálne-
ho podniku do dňa 31. decembra 2010,
sa podmien ky podľa ustanovenia
§ 50b ods. 1 písm. b) a c) zákona
o službách zamestnanosti na účel pri-
znania postavenia sociálneho podniku
považujú za splnené, a preto po novom
nie je nevyhnutné, aby právnická oso-
ba alebo fyzická osoba poskytovala
podporu a pomoc len znevýhodneným
uchádzačom o zamestnanie, alebo aby
najmenej 30 % z finančných prostried-
kov špecifikovaných v pred chá dza jú com
texte každoročne použila na vytvára-
nie nových pracovných miest alebo na
zlepšovanie pracovných podmienok.

Novela súčasne vytvorila nové výhodnej-
šie možnosti pre obce, nimi zriadené
rozpočtové alebo príspevkové organizá -
cie, samosprávne kraje, nimi zriadené
rozpočtové alebo príspevkové orga -
nizácie a pre združenia obcí zakla da -
júce sociálne podniky, a to v tom 
smere, že pri podmienke vyplývajúcej 
z § 50b ods. 1 písm. a) zákona o služ-
bách zamestnanosti (ktorej znenie je
obsiahnuté v bode (1) predchádzajúce-
ho textu) im do dňa 31. decembra 2010
umožnila, aby sa im v rámci povinného
30 %-ného podielu zamestnávania znevý-
hodnených uchádzačov započítali aj tí
za mestnanci, ktorí pred prijatím do pra-
covného pomeru boli uchádzačmi o za -
mest  nanie, napriek tomu, že neboli zne-
v

Znenia prechodného ustanovenia, ktoré
bolo novelou zakotvené v novom § 72e
zákona o službách zamestnanosti, by
sa mala dotknúť aj druhá novela záko-
na o službách zamestnanosti, o ktorej
Vás v tomto vydaní bulletinu ULC 
Čarnogur ský PRO BONO podrobnejšie
informujeme v časti týkajúcej sa úprav
pripravovaných v NR SR.

S novým prechodným ustanovením § 72f
zákona o službách zamestnanosti Vás
oboznámime v tomto vydaní bulletinu
ULC Čarnogurský PRO BONO v súvislosti
so zmenami týkajúcimi sa oblasti in-
vestičnej pomoci.
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O ustanovení § 72g sme sa už zmienili
v predchádzajúcom texte v súvislosti
s dĺžkou obdobia, počas ktorého budú
poskytované nové príspevky zakotvené
touto novelou v už spomínaných nových
ustanoveniach § 50d až § 50h zákona 
o službách zamestnanosti.

Prostredníctvom článku II novely bola
s účinnosťou odo dňa 1. marca 2009 vy-
konaná nepriama novelizácia Zákonníka
práce, obsah ktorej Vám toto vydanie
bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO
taktiež podrobne sprostredkuje spolu
s ďalšími novelizáciami Zákonníka práce. 
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DVE NOVELY ZÁKONNÍKA PRÁCE

Dňa 1. marca 2009 nadobudol účinnosť
zákon č. 49/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o služ-
bách zamestnanosti a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov a ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zá-
konník práce v znení neskorších pred-
pisov (ďalej v texte len „novela Zákon-
níka práce“ alebo len „novela“). Novela
bola schválená v skrátenom legislatív-
nom konaní, v rámci ktorého bol do jej
pôvodne navrhovaného znenia na zá-
klade pozmeňovacieho návrhu predlo-
ženého v NR SR, včlenený článok II,
a práve prostredníctvom článku II vy -
konal zákon č. 49/2009 Z. z. s účinnos-
ťou odo dňa 1. marca 2009 nepriamu
novelizáciu zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších
predpisov (ďalej v texte len „Zákonník
práce“ alebo len „ZP“).

Z ustanovenia § 142 ods. 4 ZP po novom
vyplýva, že ak zamestnávateľ vymedzil
v písomnej dohode so zástupcami za-
mestnancov vážne prevádzkové dôvody,
pre ktoré zamestnávateľ nemôže za mest -
nancovi prideľovať prácu, ide o pre  káž -
ku v práci na strane zamestnávateľa
(teda už nie o inú prekážku), pri ktorej
patrí zamestnancovi náhrada mzdy 
v sume určenej dohodou najmenej 60 %
jeho priemerného zárobku, pri čom takúto
dohodu nemožno nahradiť rozhod nu tím
zamestnávateľa. Novela zme nila vy me -
dze nie prekážok v práci na strane zamest-
návateľa ob siahnuté v § 142 ods. 4 ZP, 
zo znenia ktorého vypus tila slovo „inú“
a výklad tohto ustanovenia tak jedno -
značne umožňuje, aby zamestnávateľ 
v písomnej dohode so zástupcami za-
mest nancov vymedzil akékoľvek vážne
pre vádz ko vé dôvody na stra ne zamest-
návateľa, pre ktoré zamest návateľ ne-
môže zamest nancovi prideľovať prácu.

Ďalšia zmena v Zákonníku práce bola
no velou zakotvená na prechodné obdo-
bie, a to na obdobie odo dňa 1. marca
2009 do dňa 31. decembra 2012, pri-
čom novela na vymedzené obdobie
prostredníctvom prechodného ustano-
venia § 252c včleneného do Zákonníka
práce zakotvila nový inštitút flexibil-
ného pracovného času, tzv. flexikonto,
ktorým sa zavádza možnosť z vážnych
prevádzkových dôvodov poskytnúť za-
mestnancovi voľno s náhradou mzdy,
ktoré si je zamestnanec po odstránení
prekážky v práci na strane zamestná-
vateľa povinný nadpracovať v ďalšom
období. Z dôvodu, že inštitút tzv. flexi-
konta, o ktorom sa bližšie zmienime
v ďalšom texte, je len dočasnou úpra-
vou, zamestnávatelia ho budú môcť
využívať len do konca roku 2012.

Nové prechodné ustanovenia účinné 
k 1. marcu 2009 sú obsiahnuté v piatich
odsekoch § 252c ZP, pričom podľa prvého
odseku citovaného ustanovenia Zákon-
níka práce platí, že ak v období odo
dňa účinnosti novely, teda odo dňa 
1. marca 2009 do dňa 31. decembra 2012
nemôže zamestnanec z vážnych prevádz-
kových dôvodov vykonávať prácu, môže
zamestnávateľ, po dohode so zástupca-
mi zamestnancov podľa § 230 ZP (ktorý
upravuje pôsobenie odborových orga-
nizácií na pracovisku a s tým súvisiace
povinnosti zamestnávateľa i od bo ro vé -
ho orgánu) poskytnúť zamestnancovi
pra cov  né voľno, za ktoré patrí zamest-
nancovi mzda najmenej vo výške základ -
nej zložky mzdy podľa § 119 ods. 3 ZP
(zo znenia ktorého vyplýva, že zamest-
návateľ v mzdových podmienkach do-
hodne najmä formy odmeňovania za-
mestnancov, sumu základnej zložky
mzdy a ďalšie zložky plnení poskytova-
ných za prácu a podmienky ich posky-
tovania, pričom základnou zložkou

Obdobie 
poskytovania 

nových príspevkov



mzdy je zložka poskytovaná podľa od-
pracovaného času alebo dosiahnutého
výkonu). Novela v § 252c ods. 1 ZP tak-
tiež ustanovila, že ak pominie prekáž-
ka v práci na strane zamestnávateľa
podľa predchádzajúcej vety, je zamest-
nanec povinný odpracovať poskytnuté
pracovné voľno bez nároku na mzdu,
ktorá bola poskytnutá podľa predchá-
dzajúcej vety, ak sa zmluvné strany
nedohodnú na priaznivejšej úprave pre
zamestnancov.

Ďalší, druhý odsek § 252c ZP, ustanovu-
je, že ak zamestnanec nadpracúva prá  -
cou vykonávanou nad určený týž den-
  ný pracovný čas pracovné voľno, ktoré 
mu zamestnávateľ poskytol podľa
pred  chá dzajúceho odseku, teda podľa 
§ 252c ods. 1 ZP, nejde o prácu nadčas.

Zo znenia § 252c ods. 3 ZP vyplýva, že
čas pracovného voľna poskytnutého za-
mestnancovi podľa § 252c ods. 1 ZP sa
posudzuje ako výkon práce.

Znenia § 252c ods. 4 ZP ukladá v sú -
vislosti s inštitútom flexikonta zamest-
návateľovi povinnosť viesť evidenciu
(1) pracovného voľna poskytnutého
podľa § 252c ods. 1 ZP a (2) evidenciu
pracovného času, v ktorom si zamest-
nanec nadpracúva pracovné voľno po-
skytnuté podľa § 252c ods. 1 ZP tak,
aby bol zaznamenaný začiatok a koniec
časového úseku, v ktorom zamestna-
nec vykonával prácu.

V záujme neskresleného zisťovania prie-
merného zárobku zamestnanca pre pra-
covnoprávne účely podľa § 134 ods. 1 ZP
(na základe ktorého platí, že priemer-
ný zárobok na pracovnoprávne úče ly
zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčto-
vanej zamestnancovi na výplatu v roz-
hodujúcom období a z obdobia odpraco-
vaného zamestnancom v rozhodujúcom
období) sa podľa novelou zakotveného
§ 252c ods. 5 ZP do zúčtovanej mzdy
nezahŕňa mzda vyplatená zamestnan-
covi podľa § 252c ods. 1 ZP prvej vety,
pričom do počtu odpracovaných hodín sa
nezhŕňa čas, počas ktorého zamestnanec
vykonáva prácu podľa § 252c ods. 1 ZP
druhej vety.

Vyššie popísané prechodné zmeny boli
v Zákonníku práce zakotvené ako jed-

no z viacerých opatrení zameraných na
zmiernenie dôsledkov hospodárskej
krízy a na podporu zamestnanosti na
Slovensku. O ďalších protikrízových
opa treniach Vám prinášame bližšie in-
formácie taktiež v tomto vydaní bulle-
tinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Zavedenie meny euro na území SR 
našlo odraz aj v úpravách vykonaných
v Zákonníku práce, ktorý bol s účin nos -
ťou odo dňa zavedenia eura v SR, teda
s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009
novelizovaný zákonom č. 460/2008 Z. z.,
ktorým sa menia a dopĺňajú zákony
v pôsobnosti Ministerstva práce, so -
ciál nych vecí a rodiny SR v súvislosti so
zavedením meny euro v SR (ďalej
v texte len „euronovela“).

Euronovela (1) zakotvila v Zákonníku
práce niekoľko nových úprav, o ktorých
sa zmienime v ďalšom texte, pričom
(2) niektoré ustanovenia Zákonníka
práce len spresnila, (3) euronovela 
ďalej obsahuje aj úpravy, ktorými sa
sumy ustanovené v Zákonníku práce
v slovenských korunách nahradili suma-
mi v eurách po prepočte konverzným
kurzom (30,1260 SKK/EUR) a po zao -
krúhlení v súlade s pravidlami vyplýva-
júcimi zo zákona č. 659/2007 Z. z. 
o zavedení meny euro v SR a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len
„generálny zákon“), ktorého podrobný
výklad, a to vrátane výkladu všetkých
sprievodných novelizácií, ktoré boli pro-
stredníctvom generálneho zákona vy ko -
nané v 28 zákonoch, spolu s pred pis mi
vydanými na vykonanie generálneho
zákona a ďalšími predpismi súvisiacimi
so zavedením eura v SR, sme pre Vás
spracovali v poslednom mimoriadnom
vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO
BONO Špeciál, v ktorom sme Vám
v jeho samostatnej časti XII dali do po-
zornosti aj tzv. rezortné eurozákony,
a ďalej (4) okrem úprav, ktoré možno
zaradiť do kategórie zmien zodpoveda-
júcich predchádzajúcemu bodu (3) eu -
ronovela pre niektoré inštitúty uprave-
né v Zákonníku práce zakotvila osobitný
spôsob zaokrúhľovania, na ktoré upria-
mime Vašu pozornosť v ďalšom texte.

Euronovela zakotvila zmenu v usta no -
ve ní § 120 ods. 2 ZP, a to v súvislosti so
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mzdou za neaktívnu časť pracovnej
pohotovosti na pracovisku, pričom eu-
ro novela o toto plnenie rozšírila okruh
plnení, ktoré sa nezahŕňajú do celkovej
mzdy zamestnanca a z celkového poč-
tu odpracovaných hodín okrem hodín
práce nadčas je tak vylúčený aj čas 
neaktívnej časti pracovnej pohotovosti
na pracovisku.

Zmena vykonaná v znení druhej vety 
§ 128 ZP súvisí s § 17 ods. 2 generálne-
ho zákona, s článkom 12 ods. 12.1 Pro-
tokolu o Štatúte Európskeho systému
centrálnych bánk a Európskej centrál-
nej banky a s § 28 ods. 2 zákona 
č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slo-
venska v znení neskorších predpisov,
v zmysle ktorých po zavedení meny
euro v SR Národnej banke Slovenska
zostáva kompetencia vyhlasovať refe-
renčné výmenné kurzy k iným menám
len pre tie meny, pre ktoré referenčné
výmenné kurzy neurčuje ani nevyhla-
suje Európska centrálna banka.

Euronovela spresnila ustanovenia 
§ 1 ods. 4 ZP upravujúci subsidiárnu
pôsobnosť Občianskeho zákonníka,
ustanovenie § 120 ods. 7 ZP, o ktorom
sa zmienime aj v súvislosti s úpravami
týkajúcimi sa zavedenia eura v SR,
ustanovenie § 124 ods. 3 ZP upravujú-
ce mzdovú kompenzáciu za sťažený
výkon práce, v súvislosti so zrážkami
zo mzdy bolo spresnené aj ustanovenie
§ 131 ods. 4, 6 a 7 ZP a spresnené bolo
aj ustanovenie § 144 ods. 3 písm. c) ZP
upravujúce posudzovanie času čerpania
náhradného voľna, možnosť čerpania
ktorého bola rozšírená zákonom 
č. 348/2007 Z. z. aj za čas neaktívnej
časti pracovnej pohotovosti.

Úpravy súvisiace so zavedením meny euro
na území SR sa týkali § 96 ods. 3 a 5 ZP,
ustanovenia § 120 ods. 4 a 6 ZP, 
v zmysle ustanovenia § 120 ods. 7 ZP sa
sadzby minimálnych mzdových nárokov
ustanovené v slovenských korunách za-
o krúhľovali aritmeticky na desať halie-
rov, pre ktoré euronovela v záujme čo
najpresnejších výpočtov ustanovila
v súlade s § 2 ods. 4 generálneho záko-
na spôsob zaokrúhľovania hodinovej
sadzby minimálneho mzdového nároku
v eurách na štyri desatinné miesta
podľa pravidiel aritmetického zaokrú-

hľovania, teda v prípade, že číslica na
piatom mieste za desatinnou čiarkou
sa rovná alebo je vyššia ako 5, číslica
na štvrtom desatinnom mieste sa za-
okrúhli smerom nahor (zvýši sa o 1 čís-
lo), v ostatných prípadoch sa nezmení.
V prípade sadzieb mesačných minimál-
nych mzdových nárokov, ktoré sa do
dňa zavedenia eura zaokrúhľovali na
celých desať korún, euronovela zakot-
vila ich aritmetické zaokrúhľovanie na
najbližších desať eurocentov, teda ak
je celkový vypočítaný zvyšok sumy rovný
alebo vyšší ako 5 eurocentov, zaokrúh-
li sa suma na celých desať eurocentov
nahor, v ostatných prípadoch sa zao krúh-
li na celých desať eurocentov nadol.
Euronovela ďalej zavedenie eura pre-
mietla do § 123 ods. 1 ZP a upravila aj
ustanovenie § 130 ods. 1 ZP, z ktorého po
novom vyplýva, že vyplácaná mzda za-
mestnanca sa zaokrúhľuje na najbližší
eurocent nahor (teda už nie na celé
koruny nahor), ak priaznivejšiu úpravu
v prospech zamestnanca zaokrúhľovania
neustanovuje kolektívna zmluva alebo
vnútorný predpis zamestnávateľa. 

Znenie ustanovenia § 134 ods. 4 ZP 
euronovela rozšírila tak, že ho doplnila
o spôsob zaokrúhlenia zisteného hodi-
nového a mesačného priemerného 
zárobku, pričom po novom platí, že
priemerný hodinový zárobok zamest-
nanca sa zaokrúhľuje aritmeticky na 
4 desatinné miesta, teda v prípade, že
číslica na piatom mieste za desatinnou
čiarkou sa rovná alebo je vyššia ako 5,
číslica na štvrtom desatinnom mieste
sa zaokrúhli smerom nahor (zvýši sa
o 1 číslo), v ostatných prípadoch sa ne-
zmení a priemerný mesačný zárobok
zamestnanca sa zaokrúhľuje v prospech
dotknutých zamestnanca na najbližší
eurocent nahor. 

Sumy ustanovené v slovenských koru-
nách v § 155 ods. 5 ZP, v ustanovení
§ 191 ods. 4 ZP a v ustanovení
§ 193 ods. 1 ZP sa po prepočte kon-
verzným kurzom (30,1260 SKK/EUR) po
novom ustanovujú v eurách, zaokrúhle-
né na dve desatinné miesta aritmeticky
v súlade s ustanovením § 2 odsek 3 ge-
nerálneho zákona.

Inštitútu pracovného času sa týkala aj
novelizácia Zákonníka práce, vykonaná
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zákonom č. 200/2008 Z. z., ktorý na-
dobudol účinnosť odo dňa 12. júna 2008,
obsah ktorého sme Vám podrobne priblí-
žili ešte počas priebehu legislatívneho
procesu v minuloročnom januárovom vy-
daní bulletinu ULC Čarnogurský PRO
BONO, pričom spomínané vydanie bulle-
tinu Vám prezentuje všetky úpravy v zne-
ní, v akom boli aj schválené a ná sled ne
publikované v Zbierke zákonov SR.

V tejto súvislosti si dovoľujeme dať
Vám do pozornosti, že rozsiahlej no -
veli zácii Zákonníka práce, ktorá bola
vykonaná zákonom č. 348/2007 Z. z.
s účin nosťou odo dňa 1. septembra 2007,
sme venovali samostatné mimoriadne
vydanie bulletinu ULC Čarnogurský
PRO BONO Špeciál.
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Novela týkajúca sa 
pracovného času

Bulletin 
ULC Čarnogurský 
PRO BONO Špeciál

ZMENA PRAVIDIEL
PRE INVESTIČNÚ POMOC

Dňa 1. marca 2009 nadobudol účinnosť
zákon č. 49/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o služ-
bách zamestnanosti a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej v texte len „novela
zákona o službách zamestnanosti“). 

PRÍSPEVOK NA VYTVORENIE
NOVÉHO PRACOVNÉHO MIESTA

Na základe ustanovenia § 53d ods. 1 zá -
kona č. 5/2004 Z. z. o službách zamest -
nanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej v texte len „zákon o službách
zamestnanosti“) platí, že za aktívne
opatrenie na trhu práce sa považuje aj
investičná pomoc na podporu počiatoč-
nej investície formou príspevku na vy-
tvorenie nového pracovného miesta
(ďalej v tejto časti textu len „príspe-
vok“), na ktorú bolo vydané rozhodnu-
tie o poskytnutí investičnej pomoci
podľa osobitného predpisu, ktorým je
zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej
pomoci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej v texte len „zákon o in -
vestičnej pomoci“ alebo len „zákon“).

Zákon o investičnej pomoci sme Vám ako
novú právnu úpravu podrobne predstavili
v predminuloročnom novembrovom vy da -
ní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. 

Podľa § 53d ods. 2 zákona o službách
zamestnanosti môže byť príspevok na
vytvorenie nového pracovného miesta
poskytnutý na čiastočnú úhradu opráv-
nených nákladov najviac vo výške a za
podmienok podľa osobitného predpisu,

teda podľa nariadenia Komisie (ES) 
č. 800/2008 zo dňa 6. augusta 2008 
o vyhlásení určitých kategórií pomoci
za zlučiteľné so spoločným trhom podľa
článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné na-
riadenie o skupinových výnimkách), kto-
ré nahradilo zrušené nariadenie Komisie
(ES) č. 1628/2006 zo dňa 24. októbra
2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88
Zmluvy na národnú regionálnu investič-
nú pomoc, a to zamestnávateľovi, ktorý
vytvorí nové pracovné miesto v okrese,
v ktorom priemerná miera evidovanej
nezamestnanosti vypočítaná z disponi-
bilného počtu uchádzačov o zamestnanie
zverejnená Ústredím práce, sociálnych
vecí a rodiny za kalendárny rok, ktorý
bezprostredne predchádza kalendárne-
mu roku, v ktorom bola žiadosť o poskyt-
nutie investičnej pomoci doručená Mi-
nis terstvu hospodárstva SR, je vyššia ako
priemerná miera evidovanej nezamest -
nanosti v SR vypočítaná z disponibilného
počtu uchádzačov o zamestnanie. Spl -
ne nie podmienky priemernej miery evi-
dovanej nezamestnanosti vypočítanej
podľa prvej vety sa nevyžaduje pri pod-
pore vytvárania technologických centier
a centier strategických služieb (§ 5 a 6
zákona o investičnej pomoci). 

Novela zákona o službách zamestnanosti
včlenila do zákona o službách zamest -
nanosti nové prechodné ustanovenie
§ 72f, zo znenia ktorého vyplýva, že
v období odo dňa 1. marca 2009 do dňa
31. decembra 2010 sa splnenie podmien -
ky priemernej miery evidovanej ne za -
mest nanosti podľa § 53d ods. 2 prvej vety
nevyžaduje ani na účely prís pev ku na
vytvorenie nového pracovného miesta.



Z ustanovení § 53d ods. 3 až 5 zákona 
o službách zamestnanosti vyplýva, že prí-
spevok na vytvorenie nového pracovného
miesta poskytuje Ústredie práce, sociál -
nych vecí a rodiny na základe zmluvy
o poskytnutí príspevku na vytvorenie
nového pracovného miesta uzatvorenej
so zamestnávateľom (§ 2 ods. 2 zákona
o investičnej pomoci), pričom zamest-
návateľovi, ktorému bol poskytnutý 
prís pevok na vytvorenie nového pracov-
ného miesta, nemôže byť poskytnutý
ďalší príspevok z prostriedkov určených
na aktívne opatrenia na trhu práce 
po dobu účinnosti zmluvy uzatvorenej
s Ústredím práce, sociálnych vecí a ro-
diny na ten istý účel, na ktorý bol po-
skytnutý prís pevok na vytvorenie nového
pracovného miesta. Obsahové náleži -
tosti zmluvy upravuje § 53d ods. 4 zá-
kona o službách zamestnanosti.

NOVELA ZÁKONA 
O INVESTIČNEJ POMOCI

Dňa 1. apríla 2009 nadobudne účinnosť
zákon č. 56/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon o investičnej pomoci
(ďa lej v texte len „novela zákona o in -
ves tičnej pomoci“ alebo len „novela“). 

Novela bola v NR SR schválená v skrá te -
nom legislatívnom konaní a do zákona
o in vestičnej pomoci prináša z hľadiska
účinnosti dva druhy úprav, a to (1) úpra-
vy, ktoré nadobudnú účinnosť odo 
dňa 1. apríla 2009, o ktorých sa zmie-
nime v prvej časti nasledujúceho textu
a (2) nové prechodné ustanovenie § 20a
zákona o investičnej pomoci, ktorým tak -
tiež vykonáva úpravy s účinnosťou odo
dňa 1. apríla 2009, avšak len na pre -
chod né obdobie, a to na obdobie do dňa 
31. decembra 2010, pričom v tento deň
ustanovenie § 20a zákona stráca účinnosť. 

Práve v prechodných ustanoveniach no-
vela upravuje dočasné zvýhodnenie pod -
mienok pre poskytnutie investičnej po-
moci, prostredníctvom ktorých umož -
ňuje širšiemu okruhu podnikateľov, a to
vrátane malých a stredných podnikov,
kvalifikovať sa pre poskytnutie investič-
nej pomoci s ambíciou motivovať ich in -
vestovať, rozširovať sa a zamest ná vať
na Slovensku, aby aj týmto spôsobom
mohli byť zmiernené dopady pretrváva-
júcej finančnej a hospodárskej krízy. 

Zákon o investičnej pomoci v kontexte
komunitárneho práva je považovaný za
ucelený národný program poskytovania
štátnej pomoci v regiónoch, v ktorých je
možné poskytnúť štátnu pomoc. Zákon
o investičnej pomoci spĺňa definičné
znaky transparentnej schémy regionál-
nej investičnej pomoci v zmysle článku
2 bod 1 písm. i) nariadenia Komisie (ES)
č. 1628/2006 zo dňa 24. októbra 2006
o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy
na národnú regionálnu investičnú pomoc.
Vzhľadom na skutočnosť, že nariadenie
Komisie (ES) č. 1628/2006 zo dňa 24. ok -
tóbra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88
Zmluvy na národnú regionálnu investič-
nú pomoc bolo zrušené a odo dňa 9. au-
gusta 2008 nadobudlo účinnosť nariade-
nie Komisie (ES) č. 800/2008 zo dňa 
6. augusta 2008 o vyhlásení určitých ka-
tegórií pomoci za zlučiteľné so spoloč-
ným trhom podľa článkov 87 a 88 zmlu-
vy (Všeobecné nariadenie o skupinových
výnimkách), zverejnené v Úra d nom
vest níku Európskej únie 214, dňa 9. au-
gusta 2008, jednou z podmienok na to,
aby zákon o investičnej pomoci spĺňal
definičné znaky transparentnej schémy
regionálnej investičnej pomoci, je uve-
denie odkazu na citované nariadenie
Komisie (ES) č. 800/2008 s uvedením
jeho názvu a odkazu na jeho uverejne-
nie v Úradnom vestníku Európskej únie.
Z týchto dôvodov novela v zákone o in -
ve stičnej pomoci v poznámke pod čia-
rou k odkazu 1, 3, 4, 5, 6, 21 ako aj
k odkazu 22 nahradila všetky citácie,
ktoré obsahovali odkazy na zrušené naria -
denie Komisie (ES) č. 1628/2006, aktu ál -
ny mi odkazmi na už spomínané naria de -
nie Komisie (ES) č. 800/2008, prípadne
na príslušné články tohto nariadenia.

Vypustením poznámky pod čiarou k od -
ka zu 16 zo zákona o investičnej pomoci
novela odstránila obmedzenia vybraných
technologických zariadení, ktoré môžu
byť podporené formou investičnej pomo-
ci vzhľadom na špecifickosť poskytova-
ných služieb v sektore cestovného ruchu.

Doterajšie znenie § 17 ods. 1 písm. c)
zá  kona o investičnej pomoci nesprávne
určovalo, že kontrolu použitia investič-
nej pomoci u prijímateľa vykonáva prí-
slušný správca dane nielen pri investičnej
pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. b)
zákona o investičnej pomoci, teda
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v prí pade, ak je poskytnutá formou úľavy
na dani z príjmu, ale aj pri investičnej
pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. c) 
zákona o investičnej pomoci, teda
v prí pa de, ak je poskytnutá formou
príspevku na vytvorené nové pracovné
miesta, v ktorých túto kontrolu nemô-
že vykonávať príslušný správca dane.
Z týchto dôvodov novela v ustanovení
§ 17 ods. 1 písm. c) zákona nahradila
slová „písm. b) a c)“ slovami „písm. b)“,
čím odstránila spomínanú chybu v zá -
ko ne o investičnej pomoci.

Novela v záujme zjednodušiť poskyt -
nutie investičnej pomoci vypustila 
z § 19 odsek 2 zákona, ktorého znenie
obmedzovalo možnosť požiadať o po -
skyt nutie investičnej pomoci na ďalší
nový investičný zámer zo strany toho is-
tého žiadateľa až po skončení investič-
ného zámeru a vyčerpaní investičnej
pomoci. Po novele tak platí, že ak žia-
dateľ realizuje pôvodný investičný zá-
mer v súlade s podmienkami uvedenými
v rozhodnutí o poskytnutí investičnej
pomoci pôvodného investičného záme-
ru, môže požiadať o poskytnutie inves-
tičnej pomoci na nový investičný zámer,
teda aj v prípade, že pôvodný investičný
zámer nie je ešte definitívne zrealizo -
vaný a na tento zámer pôvodne poskyt -
nutá investičná pomoc nebola úplne vy-
čerpaná. Doterajší odsek 3 v § 19 zákona
sa po vypustení doterajšieho odseku 2
bude označovať ako odsek 2.

Novela včlenila do zákona o investičnej
pomoci nové prechodné ustanovenie 
§ 20a zákona, v ktorom zakotvila úpra-
vy účinné len na prechodné obdobie,
a to na obdobie odo dňa 1. apríla 2009
do dňa 31. decembra 2010, pričom usta -
novenie § 20a zákona stráca účinnosť
dňa 31. decembra 2010. 

Na podporu realizácie nových investič-
ných projektov novela v § 20a zákona
zakotvila (1) v záujme podporiť aj tzv.
menšie projekty v oblasti priemyselnej
výroby zníženie minimálnej výšky inves-
tície na obstaranie dlhodobého hmotné-
ho majetku a dlhodobého nehmotného
majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b)
zákona na polovicu, teda na sumu 
13 277 567,55 eur (400 000 000 Sk
z doterajších 800 000 000 Sk), ak žiada-
teľ predloží investičný zámer Ministerstvu

hospodárstva SR do dňa 31. decem bra
2010, a v prípade, ak tento investičný
zámer bude realizovaný v okrese alebo
okresoch, kde je miera nezamest na nos -
ti vyššia ako priemerná miera neza mest-
nanosti v SR zverejňovaná v štatistických
údajoch ústredia práce za kalendárny
rok, ktorý predchádza roku, v ktorom
bola žiadosť o poskytnutie investičnej
pomoci doručená Ministerstvu hospo-
dárstva SR, potom sa suma spomínaná
vyššie v tomto bode znižuje o ďalšiu po-
lovicu, teda na sumu 6 638 783,77 eur
(200 000 000 Sk z doterajších
400 000 000 Sk), a ďalej v prípade, ak
tento investičný zámer bude realizova-
ný v okrese alebo okresoch, kde je 
miera nezamestnanosti najmenej o 50 %
vyššia ako priemerná miera nezamest -
nanosti v SR zverejňovaná v štatistických
údajoch ústredia práce za kalendárny
rok, ktorý predchádza roku, v ktorom
bola žiadosť o poskytnutie investičnej
pomoci doručená Ministerstvu hospo-
dárstva SR, potom sa suma spomínaná
vyššie v tomto bode opäť znižuje o po -
lo vicu, teda na sumu 3 319 391,89 eur
(100 000 000 Sk z doterajších
200 000 000 Sk), (2) zníženie minimál-
nej výšky investície na obstaranie
dlhodobého hmotného majetku a dl ho -
do bé ho nehmotného majetku podľa 
§ 8 ods. 1 písm. a) a b) zákona na pro-
jekty v oblasti podpory rozvoja cestov-
ného ruchu na sumu 9 960 000 eur
(300 054 960 Sk z doterajších
500 000 000 Sk), ak žiadateľ predloží 
investičný zámer Ministerstvu hospo-
dárstva SR do dňa 31. decembra 2010,
a v prípade, ak tento investičný zámer
bude realizovaný v okrese alebo okre-
soch, kde je miera nezamestnanosti
vyššia ako priemerná miera nezamest -
na nosti v SR zverejňovaná v štatistických
údajoch ústredia práce za kalendárny
rok, ktorý predchádza roku, v ktorom
bola žiadosť o poskytnutie investičnej
pomoci doručená Ministerstvu hospo-
dár stva SR, suma uvedená vyššie v tom -
to bode sa znižuje na 4 980 000 eur
(150 027 480 Sk z doterajších
250 000 000 Sk), (3) zníženie minimál-
nej výšky investície na obstaranie 
nových výrobných a technologických
zariadení, ktoré sú určené na výrobné
účely na hodnotu najmenej 40 % (z do -
te rajších 60 %) z celkovej hodnoty 
obstaraného dlhodobého hmotného 
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a dlhodobého nehmotného majetku
podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) zákona
v oblasti priemyselnej výroby, ak žiada-
teľ predloží investičný zámer Minister-
stvu hospodárstva SR do dňa 31. de-
cembra 2010, (4) zníženie minimálnej
výšky investície na obstaranie nových
technologických zariadení, ktoré sú ur-
čené na poskytovanie služieb na hod notu
najmenej 20 % (z doterajších 40 %) z cel-
kovej hodnoty obstaraného dl ho dobého
hmotného a dlhodobého nehmotného

majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b)
zákona v oblasti cestovného ruchu, 
ak žiadateľ predloží investičný zámer
Ministerstvu hospodárstva SR do dňa
31. decembra 2010, (5) pre obdobie odo
dňa 1. apríla 2009 do dňa 31. decem bra
2010 novela taktiež umožní započítanie
dlhodobého hmotného majetku (naprí -
klad nových strojových a tech no lo gic -
kých zariadení) do oprávnených nákladov
aj v prípade, ak bude obstaraný od eko-
nomicky a personálne prepojených osôb. 
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opatrenia MF SR

ĎALŠIE ÚPRAVY K DAŇOVÝM
PRIZNANIAM K DANI Z PRÍJMOV

Dňa 1. januára 2009 nadobudlo účin-
nosť opatrenie Ministerstva financií SR
č. MF/025737/2008-72 zo dňa 18. de-
cem bra 2008, ktorým sa ustanovujú vzo -
ry daňových priznaní k dani z príj mov
(ďalej v texte len „opatrenie MF SR“
alebo len „opatrenie“). Oznámenie MF
SR o vydaní predmetného opatrenia
bolo publikované v Zbierke zákonov SR
pod č. 633/2008 Z. z. a znenie opatre-
nia bolo uverejnené vo Finančnom spra-
vodajcovi č. 13/2008 na strane 944. 

S obsahom predmetného opatrenia 
MF SR v spojení so všetkými ďalšími 
ozná meniami vydanými Ministerstvom
financií SR, ktoré sa týkajú vzorov da-
ňových priznaní k dani z príjmov za zda-
ňovacie obdobie roku 2008 ako aj za
zdaňovacie obdobie roku 2009 (ozná-
menie č. MF/32649/2008-72 o vydaní
vzorov potvrdení o podaní daňového
priznania k dani z príjmov, oznámenie
č. MF/32648/2008-72 o vydaní poučení
na vyplnenie daňových priznaní k dani
z príjmov a odlišnostiam vyplývajúcim
pre podávanie daňových priznaní k dani
z príjmov za zdaňovacie obdobie kon-
čiace 31. decembra 2008 vzhľadom na
prechod SR na menu euro je venované
osobitné oznámenie o vydaní poučení
na vyplnenie daňových priznaní k dani 
z príjmov za zdaňovacie obdobie kon-
čiace 31. decembra 2008), sme Vás obo -
známili v januárovom vydaní bulletinu
ULC Čarnogurský PRO BONO.

K vyššie citovanému opatreniu vydalo

Ministerstvo financií SR Oznámenie 
o oprave textu v opatrení MF SR zo dňa
18. decembra 2008 č. MF/025737/2008-72,
ktorým sa ustanovujú vzory daňových
priznaní k dani z príjmov (ďalej v texte
len „oprava textu opatrenia MF SR“). 

Oprava textu opatrenia MF SR sa týka
vzorov daňových priznaní k dani z príj -
mov pre fyzické osoby a právnické oso-
by uvedených v prílohách č. 1 až 3 opa -
tre nia MF SR, ktoré sa prvýkrát použijú
pri podávaní daňových priznaní za zda-
ňovacie obdobie, ktoré sa začne po 
31. decembri 2008, a to (1) vzoru daňo-
vého priznania k dani z príjmov fyzickej
osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy
len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zne-
ní neskorších predpisov (ďalej v texte
len „zákon o dani z príjmov“ alebo len
„zákon“), konkrétne jeho oddielu XI.
„Žia dosť o vrátenie daňového preplat-
ku a vyplatenie zamestnaneckej pré-
mie“, uvedeného v prílohe č. 1 opatre-
nia MF SR, (2) vzoru daňového priznania
k dani z príjmov, uvedeného v prílohe
č. 2 opatrenia MF SR, teda vzoru daňo-
vého priznania k dani z príjmov fyzickej
osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy
podľa § 5 až 8 zákona, konkrétne jeho
oddielu XV. „Žiadosť o vrátenie daňového
preplatku“ a taktiež (3) vzoru daňového
priznania k dani z príjmov právnickej
osoby, konkrétne jeho VI. časti „Žia dosť
o vrátenie daňového preplatku“, uvedené -
ho v prílohe č. 3 opatrenia MF SR, pričom
v predmetných častiach, resp. oddieloch



týchto vzorov daňových priznaní k dani 
z príjmov má byť namiesto sumy „3,32 eur“
správne uvedená suma „3,31 eur“.

Vzhľadom na skutočnosť, že oprava 
textu opatrenia MF SR, nebola publiko-
vaná v Zbierke zákonov SR, dovoľujeme
si dať Vám túto úpravu do pozornosti.
Oprava textu opatrenia MF SR bola uve-
rejnená vo Finančnom spravodajcovi 
č. 3/2009 na strane 215, jej znenie je
sprístupnené na internetovej stránke
Ministerstva financií SR, na ktorej je
pre Vás k dispozícii na tomto linku:
http://www.finance.gov.sk/Documents/1_Adresar_redaktorov/capkovicova/FS_03_2009.pdf.

Dňa 1. marca 2009 nadobudlo účinnosť
opatrenie Ministerstva financií SR
č. MF/008928/2009-72 zo dňa 25. fe-
bruára 2009, ktorým sa dopĺňa opatre-
nie MF SR zo dňa 18. decembra 2008
č. MF/025737/2008-72, ktorým sa ustano -
vujú vzory daňových priznaní k dani z príj -
mov (ďalej v texte len „novela opa trenia
MF SR“ alebo len „novela opatrenia“). 

Novela opatrenie MF SR doplnila o nové
ustanovenie § 2a, na základe ktorého
platí, že ak právnická osoba vykazujúca
výsledok hospodárenia podľa medzi -
národných štandardov pre finančné vý-
kazníctvo podala daňové priznanie za
zdaňovacie obdobie končiace po 31. de-
cembri 2008 do dňa 1. marca 2009 a sú-
časťou prílohy je evidencia v rozsahu
účtovnej závierky bez poznámok, pova-
žuje sa takáto príloha za prílohu poda-
nú v súlade s týmto opatrením. Ak práv-
nická osoba podľa predchádzajúcej
vety podá alebo podala daňové priznanie
za zdaňovacie obdobie končiace najne-
skôr 31. decembra 2008, súčasťou prílohy
môže byť evidencia v rozsahu účtovnej
závierky, ktorá neobsahuje poznámky.

Vo väzbe na znenie ustanovenia § 2a
opatrenia novela ďalej vo vzore daňo-
vého priznania k dani z príjmov uvede-
ného v prílohe č. 3 opatrenia MF SR,
ktoré sa prvýkrát použije pri podávaní
daňových priznaní za zdaňovacie obdo-
bie, ktoré sa začne po 31. decembri
2008, teda vo vzore daňového priznania
k dani z príjmov právnickej osoby, kon-
krétne v jeho III. časti „Tabuľky pomoc-
ných výpočtov a doplňujúcich údajov“,
v jej oddiele G3 „Úpravy výsledku hos-
podárenia vykázaného v individuálnej
účtovnej závierke podľa medzinárod-
ných štandardov pre finančné výkazníc-
tvo“ vo vysvetlivke č. 7 písm. a) za 
slovo „predpisov“ vložila slová „s výnim-
kou poznámok“, takže z predmetnej
časti vzoru daňového priznania k dani 
z príjmov právnickej osoby tak po novom
vyplýva, že daňovník vykazujúci výsledok
hospodárenia podľa medzinárodných
štan dardov pre finančné výkazníctvo
pod ľa zvoleného spôsobu vykazovania zá  -
kladu dane predkladá ako prílohu podľa
vyššie spomínaného písmena a) vo vysve-
t livke č. 7 evidenciu v rozsahu účtovnej
závierky z ktorej by vyčíslil výsledok hos-
podárenia, ak by účtoval podľa opatrení
vydaných Ministerstvom financií SR pod-
ľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení ne   skorších pred-
pisov s výnimkou poznámok. 

Oznámenie MF SR o vydaní novely 
opatrenia bolo publikované v Zbierke
zákonov SR pod č. 64/2009 Z. z., zne-
nie novely opatrenia MF SR bolo uve-
rej nené vo Finančnom spravodajcovi 
č. 4/2009 na strane 217 a možno doň
nazrieť na internetovej stránke Minis-
terstva financií SR, na ktorej je pre
Vás sprístupnené na nasledovnom linku:
http://www.finance.gov.sk/Documents/1_Adresar_redaktorov/capkovicova/FS_04_2009.pdf.
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Doplnenie 
opatrenia MF SR

PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA
ZÁKONA O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI

Do NR SR bol dňa 5. marca 2009 doruče-
ný vládny návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o so-
ciálnom poistení v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov, pričom predmetný návrh
by mal prostredníctvom svojho článku II

zmeniť a doplniť zákon č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len
„druhá novela zákona o službách za-
mest nanosti“ alebo len „druhá novela“). 

http://www.finance.gov.sk/Documents/1_Adresar_redaktorov/capkovicova/FS_03_2009.pdf
http://www.finance.gov.sk/Documents/1_Adresar_redaktorov/capkovicova/FS_04_2009.pdf
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Príspevok 
na samostatnú 

zárobkovú činnosť
podľa § 49 zákona  

Príspevok 
podľa § 50c zákona   

Predmet druhej 
novelizácie

Druhá novela bola v NR SR prerokovaná
v skrátenom legislatívnom konaní a dňa
11. marca 2009 schválená, takže v prí -
pa de, ak jej schválené znenie podpíše
prezident SR, s účinnosťou odo dňa 
1. apríla 2009 prinesie do zákona 
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanos-
ti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej v texte len „zákon o službách za-
mestnanosti“ alebo len „zákon“) zmeny
týkajúce sa (1) príspevku na samostat-
nú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona
o službách zamestnanosti, (2) príspev-
ku na podporu vytvárania a udržania
pracovných miest v sociálnom podniku
podľa § 50c zákona o službách zamest -
nanosti, (3) príspevku na podporu sa -
mostatnej zárobkovej činnosti podľa 
§ 50g zákona o službách zamestnanosti,
(4) príspevku na samostatnú zárobkovú
činnosť v oblasti spracovania poľnohos-
podárskych výrobkov a obchodovania 
s nimi podľa § 50h zákona o službách za-
mestnanosti, (5) príspevku občanovi so
zdravotným postihnutím na prevádzko-
vanie alebo vykonávanie samostatnej
zárobkovej činnosti podľa § 57 zákona 
o službách zamestnanosti, (6) príspevku
na úhradu prevádzkových nákladov chrá -
nenej dielne alebo chráneného pra co vis -
ka a na úhradu nákladov na dopravu
zamestnancov podľa § 60 zákona o služ-
bách zamestnanosti a (7) podmienok pre
zriaďovanie sociálnych podnikov podľa 
§ 72e zákona o službách zamestnanosti,
o predmete úpravy ktorého Vám prináša-
me podrobnosti v tomto vydaní bulletinu
ULC Čarnogurský PRO BONO, toto bude
nahradené a po nadobudnutí účinnosti
tejto druhej novely stratí účinnosť.

ÚPRAVY TÝKAJÚCE SA
POSKYTOVANIA PRÍSPEVKOV 

Príspevok na samostatnú zárobkovú
činnosť (ďalej v tejto časti textu len
„prís pe vok“) bol v zákone o službách za-
mestnanosti v § 49 zakotvený už v pred-
chá dzajúcom období. Príspevok sa po-
skytuje na úhradu nákladov súvisia cich
so samostatnou zárobkovou činnosťou 
a jeho výška je závislá od priemernej
miery evidovanej nezamestnanosti
v príslušnom okrese. Druhá novela zá-
kona o službách zamestnanosti by mala
doplnením § 18 zákona o nový odsek 3

sprísniť podmienky poskytovania tohto
príspevku, a to rozšírením pôsobnosti
výboru pre otázky zamestnanosti (§ 16
zákona určuje, že na riešenie zásad-
ných otázok zamestnanosti a na schva-
ľovanie použitia aktívnych opatrení na
trhu práce zriaďuje výbor pre otázky
zamestnanosti úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny vo svojom územnom obvo-
de) o zriaďovanie špeciálnej komisie,
ktorá bude posudzovať efektívnosť
a reálnosť podnikateľského zámeru,
ktorý je súčasťou žiadosti o príspevok
na samostatnú zárobkovú činnosť a sú -
čas ne bude overovať aj výsledky získa-
ných odborných zručností a prak tic kej
prípravy žiadateľov o tento príspevok na
začatie prevádzkovania alebo vykoná-
vania samostatnej zárobkovej činnosti.

Druhá novela by sa mala dotknúť aj
znenia § 49 ods. 8 zákona, na základe
ktorého určí kritériá na hodnotenie
efektívnosti a reálnosti podnikateľského
zámeru Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny formou interného predpisu, na-
koľko po novom by stanovisko komisie
malo byť podkladom pre posúdenie
splnenia podmienok na uzatvorenie do-
hody o poskytnutí príspevku medzi úra-
dom práce, sociálnych vecí a rodiny
(ďalej v texte len „úrad práce“) a žia-
dateľom o príspevok.

Ustanovenie § 49 zákona by mala druhá
novela rozšíriť o nový odsek 10, na zá-
klade ktorého by opätovné poskytnutie
príspevku na samostatnú zárobkovú čin-
nosť bolo možné najskôr po uplynutí
troch rokov odo dňa nasledujúceho po
uplynutí dvoch rokov od začatia prevá-
dzkovania alebo vykonávania samostat-
nej zárobkovej činnosti, na ktorú bol
príspevok poskytnutý.

V súvislosti s podmienkami poskytova-
nia príspevku na podporu vytvárania 
a udržania pracovných miest v sociálnom
podniku by druhá novela v § 50c ods. 1
zákona o službách zamestnanosti mala
ich úpravu spresniť tak, že po novom by
podmienkou poskytnutia tohto príspev-
ku bolo uzatvorenie pracovného pome-
ru na dobu určitú v rozsahu najmenej
polovice ustanoveného týždenného 
pracovného času so znevýhodneným
uchádzačom o zamestnanie.



Druhá novela zákona o službách zamest  -
nanosti by mala zakotviť zmenu aj pri
novom príspevku na podporu samostat-
nej zárobkovej činnosti, ktorého posky-
tovanie bolo zavedené s účinnosťou 
na obdobie odo dňa 1. marca 2009 do
dňa 31. decembra 2010 zákonom 
č. 49/2009 Z. z., ktorým bol novelizovaný
zákon o službách zamestnanosti (ďalej
v texte len „novela zákona o službách
zamestnanosti“ alebo len „novela“). Prí-
s pevku na podporu samostatnej zárob-
kovej činnosti podľa § 50g zákona 
o službách zamestnanosti (ďalej v tejto
časti textu len „príspevok“) sa venujeme
v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogur-
ský PRO BONO, kde Vám pri predmet-
nom príspevku dávame do pozornosti,
že druhá novela by mala úpravu tohto
príspevku doplniť v časti týkajúcej sa
vylúčenia súbehu poskytovania viacerých
príspevkov aj o príspevok občanovi so
zdravotným postihnutím na prevádzko-
vanie alebo vykonávanie samostatnej
zárobkovej činnosti podľa § 57 zákona 
o službách zamestnanosti. 

Novela zákona o službách zamestnanosti
s účinnosťou odo dňa 1. marca 2009 do
dňa 31. decembra 2010 zaviedla v § 50h
zákona poskytovanie nového príspevku
na samostatnú zárobkovú činnosť v ob-
lasti spracovania poľnohospodárskych
výrobkov a obchodovania s nimi (ďalej
v tejto časti textu len „príspevok“), kto-
rý Vám taktiež predstavujeme v tomto
vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO
BONO, a pri úprave ktorého Vám pri
tomto príspevku rovnako dávame do
pozornosti, že druhá novela zákona by
mala úpravu tohto príspevku doplniť
v časti týkajúcej sa vylúčenia súbehu
poskytovania viacerých príspevkov aj 
o príspevok občanovi so zdravotným
postihnutím na prevádzkovanie alebo
vykonávanie samostatnej zárobkovej
činnosti podľa § 57 zákona o službách
zamestnanosti. 

V súvislosti s poskytovaním príspevku
občanovi so zdravotným postihnutím na
prevádzkovanie alebo vykonávanie sa-
mostatnej zárobkovej činnosti podľa 
§ 57 zákona o službách zamestnanosti
by mala druhá novela zaviesť rovnaké
sprísnenie podmienok poskytovania
tohto príspevku ako pri príspevku na sa-
mostatnú zárobkovú činnosť, o ktorom

sme sa už zmienili v predchádzajúcom
texte, teda komisionálne posudzovanie
efektívnosti a reálnosti podnikateľské-
ho zámeru, ktorý je súčasťou žiadosti 
o príspevok občanovi so zdravotným po-
stihnutím na prevádzkovanie alebo vy-
konávanie samostatnej zárobkovej čin-
nosti a overovanie výsledkov získaných
odborných zručností a praktickej prí-
pravy žiadateľa o tento príspevok.

Druhá novela by sa mala dotknúť aj
znenia § 57 ods. 7 zákona upravujúceho
podmienky na uzatvorenie dohody o po -
skytnutí príspevku občanovi so zdravot-
ným postihnutím na prevádzkovanie
alebo vykonávanie samostatnej zárob-
kovej činnosti medzi úradom práce
a žiadateľom o príspevok. Podľa ustano-
venia § 57 ods. 7 zákona by po novom
malo platiť, že podmienkou uzatvore-
nia dohody o poskytnutí príspevku je
absolvovanie prípravy na začatie prevá-
dz kovania alebo vykonávania samostat-
nej zárobkovej činnosti v chránenej
dielni alebo na chránenom pracovisku,
ktorú uchádzačovi o zamestnanie, ktorý
je občanom so zdravotným postihnutím
zabezpečí úrad práce, a predloženie
pod nikateľského zámeru uchádzača
o za mestnanie, ktorý je občanom so
zdravotným postihnutím spolu s pred -
po kladanými nákladmi na začatie pre-
vádzkovania alebo vykonávania samo-
statnej zárobkovej činnosti v chránenej
dielni alebo na chránenom pracovisku.
Podkladom pre posúdenie splnenia pod-
mienok podľa predchádzajúcej vety by
aj v prípade tohto príspevku malo byť
stanovisko komisie podľa § 18 ods. 3 
zákona. Náležitosti podnikateľského zá-
meru a kritériá na hodnotenie efektív-
nosti a reálnosti podnikateľského záme-
ru by malo vnútorným predpisom určiť
Ústredie práce, sociálnych vecí a ro di -
ny. V záujme zosúladenia jednotlivých
ustanovení zákona by po vyššie spomí-
nanej zmene v ustanovení § 57 ods. 7
zákona mala byť druhou novelou vypus-
tená druhá veta z § 57 ods. 1 zákona 
o službách zamestnanosti.

Z dôvodu administratívnej a finančnej
náročnosti, ktorá je v súčasnosti spojená
so štvrťročným predkladaním žiadostí 
o príspevok na úhradu prevádzkových
nákladov chránenej dielne alebo chrá-
ne ného pracoviska a na úhradu nákla-
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Príspevok 
podľa § 50h zákona  

Príspevok 
podľa § 57 zákona  

Príspevok 
podľa § 60 zákona  

Príspevok na 
podporu samostatnej 
zárobkovej činnosti
podľa § 50g zákona   



dov na dopravu zamestnancov (ďalej
v tejto časti textu len „príspevok“) 
a preukazovaním splnenia povinností
žiadateľa o príspevok ku dňu podania
žiadosti podľa § 70 ods. 7 zákona o služ-
bách zamestnanosti by druhá novela 
v § 60 ods. 1 zákona mala priniesť
zmenu, v dôsledku ktorej by sa tento
príspevok poskytoval iba raz ročne za
príslušný kalendárny rok, s termínom
predkladania žiadosti do dňa 30. apríla
kalendárneho roka nasledujúceho po
kalendárnom roku, za ktorý sa príspevok
žiada. S úpravou v § 60 ods. 1 zákona 
by súvisela aj úprava § 60 ods. 7 zákona
a druhou novelou by mala byť vykona -
ná aj legislatívno-technická zmena
v § 60 ods. 2 písm. i) a ods. 3 písm. h)
zákona.

Zákon o službách zamestnanosti by mal
byť druhou novelou s účinnosťou odo
dňa 1. apríla 2009 doplnený o nové pre-
chodné ustanovenie § 72h, ktoré by
v svojich štyroch odsekoch malo do zá-
kona o službách zamestnanosti priniesť
ďalšie úpravy podporujúce zakladanie
sociálnych podnikov, o ktorých sa pod-
robnejšie zmienime v ďalšom texte. 

ÚPRAVY TÝKAJÚCE SA 
SOCIÁLNYCH PODNIKOV 

V súvislosti s uvoľnením podmienok pre
priznanie postavenia sociálneho podni-
ku, o úprave ktorých sa zmienime ďalej,
by sa druhou novelou malo v § 50b ods. 7
zákona o službách zamestnanosti vypus-
tiť písmeno g), ktoré v súčasnosti ukla-
dá povinnosť spolu so žiadosťou o pri-
znanie postavenia sociálneho podniku
zdokladovať aj personálne zabezpeče-
nie výkonu predmetu činnosti sociálne-
ho podniku.

Prechodné ustanovenia, ktoré by mala
druhá novela včleniť do nového § 72h
zákona o službách zamestnanosti, by
mali opäť súvisieť s vytvorením priaz-
nivejších podmienok pre vznik sociál-
nych podnikov, a to dočasným uvoľne-
ním zákonných podmienok, ktoré musí
spĺňať právnická osoba alebo fyzická
osoba, aby jej mohlo byť priznané 
postavenie sociálneho podniku podľa
§ 50b odsek 1 písm. a) až c) zákona 
o službách zamestnanosti.

Po druhej novele by tak malo platiť, 
že pre právnickú osobu alebo fyzickú
osobu, ktorá požiada o priznanie posta-
venia sociálneho podniku do dňa 31. de-
cembra 2010, sa podmienky podľa
§ 50b ods. 1 písm. a) až c) zákona
o službách zamestnanosti na účel pri-
znania postavenia sociálneho podniku
považujú za splnené. Druhá novela 
by teda mala priaznivejšie podmienky
vytvorené už odo dňa 1. marca 2009 no-
velou s účinnosťou odo dňa 1. apríla
2009 rozšíriť aj o podmienku podľa
§ 50b ods. 1 písm. a) zákona o službách
zamestnanosti, takže okrem podmie-
nok, ktorých splnenie nie je nutné odo
dňa účinnosti novely, ktorú Vám pred-
stavujeme v tomto vydaní bulletinu ULC
Čarnogurský PRO BONO, by podľa druhej
novely nemalo byť nutné ani splnenie
podmienky, podľa ktorej by právnická
osoba alebo fyzická osoba bola povinná
zamestnávať len zamestnancov, ktorí pred
prijatím do pracovného pomeru boli zne-
výhodnenými uchádzačmi o zamestnanie
v počte, ktorý predstavuje najmenej 
30 % z celkového počtu zamestnancov. 

Druhá novela by mala mierne pozmeniť
už novelou vytvorené výhodnejšie mož-
nosti pri zakladaní sociálnych podnikov
pre obce, samosprávne kraje, združenia
obcí a združenia samosprávnych krajov
podľa osobitného predpisu (§ 20f Ob-
čianskeho zákonníka) a pre právnické
osoby, ktorých zakladateľom alebo zria -
ďovateľom by bola obec alebo samospráv -
ny kraj, a to v tom smere, že pri podmien -
ke vyplývajúcej z § 50b ods. 1 písm. a)
zákona o službách zamestnanosti by im
do dňa 31. decembra 2010 umožnila,
aby sa im v rámci povinného 30 %-ného
podielu zamestnávania znevýhodnených
uchádzačov započítali aj tí zamestnan-
ci, ktorí pred prijatím do pracovného
pomeru boli uchádzačmi o za mest na -
nie, napriek tomu, že neboli znevýhod-
nenými uchádzačmi o zamestnanie. 

V porovnaní s novelou by mala druhá
novela zakotviť aj ďalšiu novú úpravu,
podľa ktorej by sociálnemu podniku,
ktorým je obec, samosprávny kraj,
združenie obcí, združenie samospráv-
nych krajov podľa osobitného predpisu
(§ 20f Občianskeho zákonníka) a sociál-
nemu podniku, ktorého zakladateľom
alebo zriaďovateľom je obec alebo sa-
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Intertemporálne
ustanovenia 

Podmienky pre 
priznanie postavenia
sociálneho podniku 
po druhej novele
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Neuplatňovanie
úpravy zakotvenej 
novelou s účinnosťou 
od 1. marca 2009

Poskytovanie 
príspevku podľa 

§ 50c zákona  

Informácie uvedené v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z neho
odvodzovať žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy a apli-
kácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. Z uve -
dených dôvodov pri konkrétnych právnych riešeniach preto vždy odporúčame konzultácie. I keď je bulletin 
ULC Čarnogurský PRO BONO zostavovaný s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária ULC Čarnogurský
nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody vzniknuté z aktivít konaných
na základe informácií uvedených v tomto dokumente.

Obsah bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO nie je možné využívať pre účely zisku, ponúkať svojim klientom ako
svoj vlastný alebo publikovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ULC Čarnogurský s.r.o. V prí -
pade záujmu o ďalšie informácie alebo o poskytnutie individuálneho poradenstva či konzultácií nás neváhajte
kontaktovať.

V prípade, že naďalej nechcete byť adresátom tejto služby, kontaktujte nás na e-mailovej adrese 
simunkova@ulclegal.com. Ďakujeme.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, Mgr. Martinu Šimunkovú: simunkova@ulclegal.com.
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mosprávny kraj, by sa v období odo dňa
1. apríla 2009 do dňa 31. decembra
2010 poskytoval príspevok na podporu
vytvárania a udržania pracovných miest
v sociálnom podniku podľa § 50c zákona
o službách zamestnanosti aj pre tých
zamestnancov, ktorí boli pred prijatím
do pracovného pomeru uchádzačmi
o zamestnanie, teda nielen pre zamest-
nancov, ktorí pred prijatím do pracov-
ného pomeru boli znevýhodnenými
uchádzačmi o zamestnanie.

V súvislosti s vyššie spomínanými zme-
nami, ktoré by v zákone o službách za-
mestnanosti mali byť s účinnosťou odo
dňa 1. apríla 2009 zakotvené druhou
novelou, by sa po nadobudnutí účinnos-
ti druhej novely už nemalo aplikovať
prechodné ustanovenie § 72e zákona 
o službách zamestnanosti, včlenené do
zákona o službách zamestnanosti nove-
lou s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2009,
ktoré Vám predstavujeme v tomto vy-
daní bulletinu ULC Čarnogurský PRO
BONO, a pri ktorom Vám dávame do po-
zornosti, že druhá novela by sa mala
dotknúť aj tohto ustanovenia zákona. 
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