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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia: 

 

Výplatné pásky, výkazy zdravotného a sociálneho poistenia v programe OLYMP. 

 

 

Kľúčové slová: 

 Hrubá mzda, čistá mzda, mzda k výplate, cena práce 

 Výplatná páska, výplatná listina, mzdový list 

 Sociálne a zdravotné poistenie 

 Výkaz na sociálne a zdravotné poistenie 

 

 

 

 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Hlavné body: 

1./ Ako zadať údaje do personalistiky 

2./ Ako zadávať jednotlivé zložky mzdy 

3./ Tlač výstupov po vypočítaní mzdy 

4./ Tlač výkazov na sociálnu a zdravotnú poisťovňu 

 

 

 

 

 

https://www.oatv.edu.sk/


Témy stretnutia: 

 

Pracovnoprávne vzťahy upravuje zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.  

  

Čistá mzda zamestnanca v roku 2021 závisí od: 

 odvodov do sociálnej poisťovne, 

 preddavkov do zdravotnej poisťovne, 

 uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, 

 uplatnenia odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie, 

 uplatnenia daňového bonusu na dieťa, 

 špecifických zrážok ako sú napríklad stravné alebo exekúcie. 

Postup výpočtu čistej mzdy zamestnanca v roku 2021 

Postup výpočtu čistej mzdy zamestnanca sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenil. Zmenili sa však výšky veličín,  

ktoré vplývajú na výšku čistej mzdy zamestnanca, ako napríklad výška nezdaniteľnej časti základu dane na  

daňovníka alebo výška daňového bonusu na dieťa. 

 

Členovia klubu navrhli  tabuľku ako základný postup výpočtu čistej mzdy zamestnanca: 

Postup výpočtu čistej mzdy je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

Hrubá mzda 

- poistné do sociálnej poisťovne 

- preddavky na poistné na zdravotné poistenie 

= Čiastkový základ dane 

- nezdaniteľná časť základu dane (ak si ju zamestnanec uplatňuje) 

= Základ dane 

x sadzba dane 19 % alebo 25 % 

= preddavok na daň z príjmov 

Čistá mzda = hrubá mzda – odvody do sociálnej poisťovne – preddavky na zdravotné poistenie 

                         – preddavok na daň z príjmov + daňový bonus na dieťa – iné zrážky 

Poistné zamestnanca do Sociálnej poisťovne v roku 2021 

Zamestnanec odvádza do Sociálnej poisťovne poistné vo výške 9,40 % z vymeriavacieho základu, ktorý zväčša tvorí jeho hrubá mzda. Toto poistné sa skladá z čiastkových poistení, ktoré sú nasledujúce: 

 nemocenské poistenie 1,4 %, 

 starobné sporenie 4,0 %, 

 invalidné poistenie 3,0 %, 

 poistenie v nezamestnanosti 1 %. 

Niektorí zamestnanci však platia odvody do Sociálnej poisťovne nižšie ako je 9,4 % z vymeriavacieho základu. 

Tento typ zamestnanca neplatí poistenie v nezamestnanosti, a tak zaplatí odvody len vo výške 8,4 % 

 z vymeriavacieho základu: 



 zamestnanec s priznaným starobným dôchodkom, predčasným starobným dôchodkom alebo  

invalidným dôchodkom z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, 

 zamestnanec s priznaným invalidným dôchodkom a dovŕšeným  dôchodkovým vekom. 

Tento typ zamestnanca neplatí invalidné poistenie, a tak zaplatí odvody len vo výške 6,4 % 

z vymeriavacieho základu: 

 zamestnanec dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného 

 starobného dôchodku. 

 zamestnanec poberajúci výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu a dovŕšeným  
dôchodkovým vekom. 

 

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže zamestnanec uplatňovať mesačne  

u svojho zamestnávateľa, resp. ročne vo svojom daňovom priznaní (príp. ročnom zúčtovaní). 

 V prípade zamestnancov je však častejšie využívaná na mesačnej báze.  

Mesačná nezdaniteľná časť základu dane je pre rok 2021 v sume 375,95 €.  

Jej uplatnením si zamestnanec zníži svoj základ dane, a tak aj výšku daňovej povinnosti. 

Pre uplatnenie nezdaniteľnej časti musí zamestnanec svojmu zamestnávateľovi odovzdať  

vyplnené Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti.  

Nezdaniteľnú časť si však môže zamestnanec uplatniť iba u jedného zamestnávateľa. 

Daň z príjmov zo závislej činnosti je progresívnou daňou, t. j. s vyšším príjmom zamestnanca 

 je aj sadzba dane z príjmov vyššia. Základ dane zamestnanca sa zdaní: 

 19 % daňou z príjmov z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahla 1/12 sumy 176,8-násobku sumy 

 platného životného minima vrátane, t. j. 3 165,16 €, 

 25 % daňou z príjmov z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presiahla 1/12 sumy 176,8-násobku sumy 

platného životného minima, t. j. 3 165,16 €. 

Uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2021 

Daňový bonus na dieťa si môže zamestnanec uplatniť na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti,  

a to od mesiaca narodenia až do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku  

(ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole). 

Uplatnením daňového bonusu na dieťa si zamestnanec znižuje preddavok na daň z príjmov, a tak si zvyšuje 

 svoju čistú mzdu. Daňový bonus si možno uplatniť mesačne u svojho zamestnávateľa alebo ročne vo svojom  

daňovom priznaní.  

V prípade jeho mesačného uplatnenia je suma daňového bonusu v roku 2021 je v nasledujúcej výške: 

 46,44 € v prípade vyživovaného dieťaťa do 6 rokov, 

 23,22 € v prípade vyživovaného dieťaťa nad 6 rokov. 

Nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa nevzniká automaticky, pretože zamestnanec musí splniť 

nasledujúce podmienky: 

 podpísať u svojho zamestnávateľa Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 

a oznámil v ňom uplatnenie si daňového bonusu, 

 predložiť zamestnávateľovi doklady potrebné k uplatneniu si nároku na daňový bonus ako napríklad 

potvrdenie o návšteve školy, 

 dosiahnuť v danom mesiaci zdaniteľný príjem vo výške aspoň polovice minimálnej mzdy, t. j. aspoň 

 vo výške 311,50 €. 

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť iba jeden z rodičov, a nie obaja naraz. 

 

Mzdový program Olymp dokáže pomôcť s personalistikou, výpočtom miezd a exportom výkazov pre 

všetky inštitúcie. 

firmy. Počítajte výplaty v programe, ktorý za vás sleduje novinky v zákonoch a vyplní viac ako 200 mzdových dokumentov. Už od 0,80 € za zamestnanca. 
 

Z diskusie vyplynulo: 

 

- umožniť žiakom pracovať v programe Olymp 

- naučiť žiakov vytlačiť výstupné zostavy z programu Olymp, 



- naučiť žiakov orientovať sa vo výplatnej páske, vedieť odlíšiť hrubú mzdu, čistú mzdu, cenu práce 

- naučiť žiakov orientovať sa vo výstupných zostavách z programu Olymp, 

- poukázať na potrebu archivácie mzdových dokumentov, 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

 Venovať dostatok času v rámci predmetu účtovníctvo, podniková ekonomika a ekonomické cvičenia  

výpočtu miezd, výpočtu odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovni 

 naučiť žiakov správne zadať údaje v personalistike, vypočítať mzdu a vytlačiť výstupné zostavy 

v programe Olymp, 

 využívať počítačové učebne, pripojenie na internet pri výučbe účtovníctva, 

 uskutočniť praktické cvičenie pre žiakov 4. ročníka s využitím programu Olymp 
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PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia: EKC - 2 

Dátum konania stretnutia: 24.05. 2021 

Trvanie stretnutia: od  14.30  hod. do  17.30 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Beáta Andrášová  OA Trebišov 

2.  Ing. Svetlana Dulová  OA Trebišov 

3.  Ing. Kvetoslava Marcinová  OA Trebišov 

4.  Ing. Mária Smandrová  OA Trebišov 

5. Ing. Eva Valisková-Timečková  OA Trebišov 

6. Ing. Eva Zavadilová  OA Trebišov 

 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.    

    

    

 

 

 

 


