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Upozorňujeme našich klientov
Upozorňujeme klientov, že ...suma minimálnej mzdy na rok 2011 bola nariadením vlády stanovená na
317,00 EUR za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a pri hodinovej mzde na
1,822 EUR za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
Viete, že...
Viete, že ...dňa 15. decembra 2010 bolo prijaté nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovilo sčítanie
obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 na čas od 13. mája 2011 do 6. júna 2011. Údaje v listinnej
podobe sa budú zisťovať v dňoch od 21. mája 2011 do 6. júna 2011. V elektronickej forme sa budú
údaje zisťovať od 21. mája 2011 do 29. mája 2011. Sčítanie obyvateľov prebehne po prvýkrát vo
všetkých členských štátoch EÚ naraz. Obyvatelia SR si zároveň budú môcť po prvý raz vybrať spôsob
vypĺňania sčítacích formulárov, a to buď v listinnej podobe alebo elektronickej podobe na stránke
www.scitanie2011.sk.

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona o slobodnom prístupe k
informáciám
Účelom novoprijatého zákona č. 546/2010 Z.z. je
podľa dôvodovej správy zaviesť pravidlá, ktoré
zabezpečia
transparentné
a hospodárne
nakladanie s verejným majetkom a s verejnými
prostriedkami. Na dosiahnutie tohto cieľa bolo
potrebné novelizovať viacero zákonov: zákon č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník, s ním súvisiaci
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Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Zb.) a
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ďalej len „infozákon“.
Infozákon obsahuje vo svojom §5a a §5b definíciu
povinne zverejňovanej zmluvy, ktorá musí spĺňať
tri znaky: personálny (zmluvnou stranou musí byť
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osoba povinná sprístupňovať informácie podľa
infozákona, znak formy zmluvy (zmluva musí byť
písomná) a vecný znak. Vecný znak je splnený,
ak zmluva obsahuje informáciu, ktorá sa získala
za verejné prostriedky (§ 2 písm. a./ zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov) alebo sa
týka
používania
verejných
prostriedkov,
nakladania s majetkom štátu, majetkom obce,
majetkom vyššieho územného celku alebo
majetkom právnických osôb zriadených zákonom,
na základe zákona alebo nakladania s finančnými
prostriedkami
Európskej
únie.
Výnimku
z povinnosti zverejniť zmluvu obsahuje § 5a
odsek 2, ktorý hovorí, že ustanovenie, ktoré
obsahuje informáciu, ktorá sa podľa infozákona
nesprístupňuje
(t.j.
informácia
obsahujúca
napríklad
utajované
skutočnosti,
bankové
tajomstvo
alebo
daňové
tajomstvo),
sa
nezverejňuje.
Zákon v § 5a odsek 4 – 8 podrobne upravuje
miesto a spôsob zverejňovania zmlúv. Odstúpenie
od zmluvy sa zverejňuje rovnako ako zmluva,
pričom platí, že odstúpenie od zmluvy je
účastníkom doručené zverejnením. Ustanovenie §
5b upravuje povinnosti zverejňovania objednávok
tovarov a služieb, a faktúr na tovary a služby.
Zároveň obsahuje splnomocnenie pre Vládu
Slovenskej republiky ustanoviť, ktoré objednávky
a faktúry
sa vzhľadom
k hodnote tovarov
a služieb nezverejňujú.
Doplnením § 10 o odsek 3 sa navrhuje sa, aby
obchodné tajomstvo nemohlo byť prekážkou
zverejnenia zmluvy podľa § 5a ods. 1. Vylučuje
preto porušenie alebo ohrozenie obchodného
tajomstva pri zverejnení zmluvy podľa §5 a ods. 1
tohto zákona. Čo sa týka obmedzení prístupu
k informáciám, tieto sa nepoužijú ak ide o
informácie, ktoré sa získali za verejné prostriedky
alebo
sa
týkajú
používania
verejných
prostriedkov, nakladania s majetkom štátu,
majetkom obce, majetkom vyššieho územného
celku
alebo
majetkom
právnických
osôb
zriadených zákonom, na základe zákona alebo
nakladania s finančnými prostriedkami Európskej
únie.
Do infozákona bol novelou vložený § 22c
Prechodné a záverečné ustanovenia, kde sa
uvádza, že ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú
na zmluvy uzavreté po 1. januári 2011 a zároveň
povinne zverejňovanou zmluvou do 31.7.2011 nie
je zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
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Novela Občianskeho zákonníka zavádza pravidlo,
že
zmluvy,
ktoré
majú
byť
zverejnené
nadobúdajú účinnosť až deň po dni zverejnenia,
alebo neskorším dátumom uvedeným v zmluve.
Týka sa to predovšetkým zmlúv podľa §5 zákona
o slobode informácií. Výnimku z tohto pravidla
tvorí nový odsek 3 § 47a, pokiaľ ide o zmluvy
uzavreté na účely odstránenia následkov udalosti
ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné
prostredie. To však neznamená, že povinná osoba
takúto zmluvu nezverejní následne.
Na
zverejnenie
zmluvy
zákon
ustanovuje
trojmesačnú lehotu. Nedodržanie tejto lehoty má
za následok, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
V prípade zmlúv, na uzavretie ktorých je potrebný
súhlas príslušného orgánu, lehota začína plynúť
až udelením súhlasu.
Nový odsek §490 reaguje na tzv. prolongačné
ustanovenia v zmluvách, ktoré s nečinnosťou
(mlčaním) jednej zmluvnej strany spájajú
následky prejavu vôle. Týmto odsekom sa teda
ustanovenie, povinne zverejňovanej zmluvy,
podľa ktorého zmluva trvá aj po uplynutí tejto
doby, považuje za neplatné.
Novela sa taktiež snaží zamedziť vzniku tzv.
nevypovedateľných zmlúv, ktoré odhliadnuc od
ich obsahu môžu byť nevýhodné práve pre to, že
sa stávajú takmer nevypovedateľné napr.
dojednaním
neprimerane
dlhej
výpovednej
lehoty. Za § 582 sa preto vložil § 582a, podľa
ktorého ustanovenia, ktoré vylučujú vypovedanie
zmluvy sa považujú za neplatné. Takisto sú
neplatné ustanovenia, ktoré stanovujú dlhšiu
výpovednú lehotu, ako je lehota všeobecná (3
mesiace). Zákon však pripúšťa dlhšiu lehotu,
pokiaľ takáto úprava existuje v osobitných
zákonoch. Nová úprava sa vzťahuje na zmluvy
uzavreté po 1. januári 2011.
Zmenou Obchodného zákonníka sa má odstrániť
rozpor v právnom poriadku, keďže v infozákone
sa povinným osobám ukladá zverejňovať zmluvy
a Obchodný zákonník ustanovením § 271 ods. 1
zakazuje prezradiť dôverné informácie obsiahnuté
v texte zmluvy tretej osobe. Z tohto dôvodu
odsek dva upravuje fikciu, že informácie
označené ako dôverné v zmluve, ktorá sa má
zverejniť, sa nepovažujú za dôverné, čo zároveň
vylučuje možnosť vyvodenia zodpovednosti za
škodu podľa prvého odseku.
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Odvody do zdravotnej poisťovne po novom
V čiastke číslo 190 Zbierky zákonov zo dňa
23.12.2010 bol uverejnený zákon číslo 499/2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení
zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších
predpisov
(ďalej
len
„Zákon
o zdravotnom poistení“). Táto novela Zákona
o zdravotnom poistení bola schválená 02.12.2011
a účinnosť nadobudla 01.01.2011.
Ide o veľkú novelu zákona, ktorá sa dotýka
rozšírenia vymeriavacieho základu na výpočet
odvodov do zdravotnej poisťovne a rozšírenie
platiteľov odvodov do zdravotnej poisťovne.
Okrem
toho
obsahuje
množstvo
ďalších
významných zmien.
V novele Zákona o zdravotnom poistení sú novo
definujú základné pojmy, ktoré tento zákon
používa, ako zárobková činnosť, zamestnanec,
samostatne
zárobkovo
činná
osoba,
zamestnávateľ,
vymeriavací
základ
a pod.
V zákone sú po účinnosti novely určené osoby,
ktoré nie sú povinné vykonať ročné zúčtovanie
poistného a taktiež sa novo definuje osobný
rozsah zdravotného poistenia a vznik a zánik
zdravotného poistenia, tak, aby tieto základné
pojmy a zásady boli kompatibilné s príslušnými
daňovými predpismi.
V porovnaní s doterajšou právnou úpravou v
záujme zjednodušenia sa upúšťa od taxatívneho
uvedenia fyzických osôb, ktoré patria do okruhu
zamestnancov a samostatne zárobkovo činných
osôb. Navrhuje sa, aby fyzické osoby, ktoré sú
povinné odvádzať daň z príjmu podľa § 5 až 8
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z
príjmov“), boli z tej zárobkovej činnosti, z ktorej
majú príjem, povinní platiť poistné na verejné
zdravotné poistenie. Novela taktiež rozširuje

kategórie poistencov, ktorí nie sú
vykonávať ročné zúčtovanie poistného.

povinní

Podľa nového znenia Zákona o zdravotnom
poistení majú samostatne zárobkovo činné osoby
(SZČO) a tzv. dobrovoľne nezamestnané osoby
rovnaký
minimálny
základ.
Vymeriavacím
základom na platenie odvodov u zamestnanca je
jeho príjem zdaňovaný ako príjem zo závislej
činnosti, teda aj napríklad odchodné, odstupné a
iné.
Minimálna
platba
preddavkov
na
poistné
dobrovoľne nezamestnaných osôb tak bude 14%
z minimálneho základu v sume 44,2% z
priemernej
mesačnej
mzdy.
Určovanie
vymeriavacieho základu pre SZČO zostáva v
doterajšej podobe.
Vymeriavacím základom na platenie odvodov u
zamestnanca bude jeho príjem zdaňovaný ako
príjem zo závislej činnosti, teda aj napríklad
odchodné, odstupné, suma zdaňovaná v súvislosti
s
používaním
motorového
vozidla
zamestnávateľa, časť zamestnaneckej opcie
poskytnutej zamestnancovi a podobne.
Po novom sa budú platiť zdravotné odvody aj z
dividend, a to z dividend vyplatených fyzickým
osobám. Sadzba poistného na odvody z dividend
bude na úrovni 10 % z vymeriavacieho základu.
Zdravotné odvody z dividend budú ohraničené
stropmi. Stropy sa budú rovnako uplatňovať aj pri
platení preddavkov na zdravotné poistenie z
dividend. Maximálny ročný vymeriavací základ na
platenie poistného z dividend bude 36-násobkom
priemernej mesačnej mzdy na Slovensku.
Maximálny mesačný vymeriavací základ pri
platení preddavkov z dividend bude vo výške
trojnásobku priemernej mesačnej mzdy.

Novela zákona o DPH
Zákon č. 490/2010 Z. z. z 30.11.2010, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Novela zákona o DPH“) priniesol s
účinnosťou od 01.01.2011 viaceré zmeny. Zmeny
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nastali nielen v súvislosti so zvýšením sadzby
DPH ale
taktiež s transponovaním viacerých
noriem Európskej únie do slovenského právneho
poriadku.
Nižšie
uvádzame
prehľad

e-mail: advocate@advocate.sk web: www.advocate.sk

najdôležitejších zmien, ktoré Novela zákona o
DPH priniesla:
Zmeny v sadzbách DPH
Na základe novely došlo k dočasnému zvýšeniu
základnej sadzby DPH z 19 % na 20 %. Zvýšenie
základnej sadzby DPH o 1 % je dočasným
opatrením, ktorého platnosť skončí, keď schodok
verejnej správy dosiahne úroveň menej ako 3 %.
Uvedené opatrenie je zamerané na zníženie
deficitu
verejných
financií
v
súlade
s
Programovým vyhlásením vlády SR na rok 2011.
Znížená sadzba DPH 6 % zo základu dane, ktorá
sa uplatňovala od 1.5.2010 na konkrétne v
zákone špecifikované druhy potravinárskych
výrobkov, vyrábané a uvádzané na trh podľa
osobitných predpisov tzv. predaj z dvora, sa na
základe novely zákona zrušila.
UPOZORNENIE!
Pri zmene sadzby DPH sa použije pri každom
vzniku daňovej povinnosti sadzba DPH platná v
deň vzniku daňovej povinnosti.
Zmeny pravidiel pri určení miesta dodania
služieb
Zmeny sa týkajú kultúrnych, umeleckých,
športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných
a podobných služieb, ako napríklad služieb na
výstavách a veľtrhoch vrátane ich organizovania a
s nimi súvisiacich doplnkových služieb, iných ako
služieb súvisiacich so vstupom na tieto podujatia
a doplnkových služieb súvisiacich s týmto
vstupom, ak sú tieto služby dodané zdaniteľnej
osobe. Pri dodaní týchto služieb zdaniteľnej osobe
sa miesto dodania určí ako miesto, kde je
usadený odberateľ služieb, t.j. podľa základného
pravidla. Táto zmena nastala ako dôsledok
transpozície smernice Rady Európskej únie.
V prípade dodania služieb v súvislosti so vstupom
na tieto podujatia, ako aj doplnkových služieb
súvisiacich s týmto vstupom, ak sú tieto služby
dodané zdaniteľnej osobe, je miesto, kde sa tieto
podujatia skutočne konajú.
Pri dodaní vyššie uvedených služieb osobe inej
ako zdaniteľnej osobe sa postupuje tak ako
doteraz, to znamená, že miesto dodania je
miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú.
Vznik daňovej povinnosti pri čiastkových a
opakovaných dodaniach
S cieľom zjednodušiť fakturáciu za opakované a
čiastkové dodania tovarov a služieb, sa
ustanovenie § 19 ods. 3 zákona o DPH upravuje
nasledovne:
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„Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje
čiastkovo alebo opakovane, považuje sa tovar
alebo služba za dodanú najneskôr posledným
dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane
alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu
vzťahuje s výnimkou podľa písmen a) až d).“
Vrátenie nadmerného odpočtu po skončení
daňovej kontroly a zánik práva na vrátenie
nadmerného odpočtu
Ustanovenie o vrátení nadmerného odpočtu po
skončení daňovej kontroly sa spresnilo z dôvodu,
aby bola jednoznačná lehota, do kedy sa má
nadmerný odpočet vrátiť v prípade, ak sa
právoplatným rozhodnutím prizná vyšší nadmerný
odpočet ako zistí daňová kontrola.
V prípade kontroly na zistenie, či je nárok na
vrátenie
nadmerného
odpočtu
oprávnený,
daňový úrad vráti nadmerný odpočet do 10 dní od
skončenia kontroly len vo výške zistenej daňovou
kontrolou. Ak sa následne v odvolacom konaní
prizná vyšší nadmerný odpočet, t.j. vznikne
kladný rozdiel medzi nadmerným odpočtom
uvedeným
v
právoplatnom
rozhodnutí
a
nadmerným
odpočtom
vráteným
daňovým
úradom, vráti daňový úrad tento rozdiel do 10 dní
odo
dňa
nadobudnutia
právoplatnosti
rozhodnutia. V prípade, ak daňový úrad daňovou
kontrolou
nezistí
nadmerný
odpočet
a
právoplatným rozhodnutím sa prizná nadmerný
odpočet, vráti daňový úrad nadmerný odpočet do
10 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
Ak platiteľ neumožní vykonanie daňovej kontroly
na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie
nadmerného odpočtu do šiestich mesiacov odo
dňa jej začatia, nárok na vrátenie nadmerného
odpočtu zaniká posledným dňom šiesteho
mesiaca.
UPOZORNENIE!
Lehota na zánik nároku na vrátenie nadmerného
odpočtu sa nevzťahuje na nadmerné odpočty
uplatnené za zdaňovacie obdobia, ktoré sa končia
najneskôr 31. decembra 2010.
Oslobodenie od DPH pri dovoze tovaru,
ktorého odoslanie alebo preprava skončí v
inom členskom štáte
V Novele zákona o DPH došlo k spresneniu
podmienok, za ktorých sa môže uplatniť
oslobodenie od dane pri dovoze tovaru z tretích
štátov. V zákone o DPH sa vytvorili podmienky,
aby sa nezneužívalo oslobodenie od dane pri
dovoze tovaru z územia tretích štátov, najmä v
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prípade, keď po dovoze tovaru do členského štátu
dovozu nasleduje dodanie alebo premiestnenie
tohto tovaru do iného členského štátu EÚ.
Oslobodenie od dane sa uplatní, ak v čase dovozu
tovaru, dovozca, ktorý je platiteľom, alebo jeho
zástupca poskytne colnému orgánu najmenej
nasledovné informácie:
a) svoje identifikačné číslo pre daň pridelené v
tuzemsku alebo osobitné identifikačné číslo pre
daň daňového zástupcu, ktorý zastupuje
dovozcu vo veci uplatnenia oslobodenia od
dane podľa § 69 zákona o DPH,
b) identifikačné číslo pre daň zákazníka pridelené
v
inom
členskom
štáte
alebo
svoje
identifikačné číslo pre daň pridelené v
členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo
preprava tovaru skončí,
c) dôkaz, že dovážaný tovar má byť odoslaný
alebo prepravený z tuzemska do iného
členského štátu, najmä zmluvu o preprave
tovaru alebo prepravný doklad.
Sprísnenie podmienok na odpočítanie DPH
pri nehnuteľnom majetku
S cieľom zabezpečiť, aby sa so zdaniteľnými
osobami zaobchádzalo rovnakým spôsobom ako s
nezdaniteľnými osobami, keď sa nehnuteľný
majetok nepoužíva výlučne na účely súvisiace s
podnikaním, dochádza k sprísneniu podmienok
odpočítania DPH pri nehnuteľnom majetku, ktorý
je uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) zákona o
DPH.
Platiteľ dane pri obstaraní takéhoto nehnuteľného
majetku, ktorý použije na podnikanie ako aj na
iné účely ako na podnikanie, musí rozdeliť
vstupnú DPH na časť, ktorú nemôže odpočítať z
dôvodu použitia majetku na iný účel ako na
podnikanie a časť, ktorú môže odpočítať, pretože

majetok použije výlučne na podnikanie. To
znamená, že platiteľ dane sa už nemôže
rozhodnúť uplatniť odpočítanie dane a následne
zdaňovať použitie tohto majetku na súkromnú
spotrebu.
Ak sa po zaradení nehnuteľného majetku do
užívania zmení pôvodne stanovený rozsah
použitia majetku na podnikanie a na iný účel ako
na podnikanie, je platiteľ povinný vykonať úpravu
odpočítanej dane v kalendárnom roku, v ktorom
sa zmenil rozsah tohto použitia.
UPOZORNENIE!
Lehota na podávanie žiadostí o vrátenie dane v
členských štátoch EÚ za obdobie roka 2010 sa
nemení, t.j. končí 30.9.2011.
Rozšírenie osobitnej úpravy uplatňovanej pri
dodaní plynu a elektriny aj na dodávky tepla
a chladu prostredníctvom teplárenských sietí
alebo chladiarenských sietí
Problematika dodávky a dovozu tepla alebo
chladu je rovnaká ako problematika dodávky a
dovozu plynu alebo elektriny. Z tohto dôvodu sa
tá istá úprava, ktorá sa vzťahuje na plyn a
elektrinu, bude v zmysle Novely zákona o DPH
uplatňovať aj na dodanie tepla a chladu
prostredníctvom teplárenských a chladiarenských
sietí.
Osobitná úprava pre miesto zdanenia dodávok
plynu cez rozvodné siete sa bude uplatňovať aj na
dodávky plynu plynovodmi, ktoré do distribučnej
siete nepatria, ako aj na dovoz plynu
uskutočnený plavidlami. Rovnako sa osobitná
úprava týka aj služieb súvisiacich s poskytovaním
prístupu ku všetkým sústavám alebo sieťam plynu
a
elektriny,
ako
aj
k
teplárenským
a
chladiarenským sieťam.

Zmeny v zákone o sociálnom poistení
Nižšie ponúkame stručnú charakteristiku novely,
zákon č. 543/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení
neskorších
predpisov
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
(zákon
o sociálnom poistení).
Nové definície: V súlade so stanoveným cieľom
zjednotenia výberu odvodov a daní novela zákona
o sociálnom poistení nanovo definuje základné
pojmy:
zárobková
činnosť,
zamestnanec,
samostatne
zárobkovo
činná
osoba,
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zamestnávateľ, vymeriavací základ. Súčasne sa
nanovo definuje aj osobný rozsah sociálneho
poistenia a vznik a zánik sociálneho poistenia,
aby boli komatibilné s príslušnými daňovými
predpismi. Upúšťa sa od taxatívneho výpočtu
fyzických osôb – zamestnancov a samostatne
zárobkovo činných osôb. Okruh samostatne
zárobkovo činných osôb sa rozširuje o osoby,
ktoré dosahujú príjmy podľa autorského zákona.
Novelou sa má dosiahnuť, aby fyzické osoby
povinné odvádzať daň z príjmu (podľa zákona č.
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595/2003 Z. z. o dani z príjmov) zo zárobkovej
činnosti, z ktorej majú príjem zdaňovaný ako
príjem zo závislej činnosti alebo zo samostatne
zárobkovej činnosti, boli sociálne poistené a boli
povinné platiť poistné na sociálne poistenie.
Vymeriavací
základ:
Vymeriavací
základ
zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť,
je príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti
okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane
alebo sú od dane oslobodené podľa osobitného
predpisu, príspevkov na doplnkové dôchodkové
sporenie,
ktoré
platí
zamestnávateľ
za
zamestnanca
a
príjmov
zamestnanca
poskytovaných
zamestnávateľom
podľa
osobitného predpisu (ide napr. o príspevok na
podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s
nízkymi mzdami). Vymeriavací základ na platenie
poistného na sociálne poistenie pre zamestnancov
a zamestnávateľov sa rozšíril o príjmy zdaňované
podľa zákona o dani z príjmov, napr.: odstupné a
odchodné, plnenia poskytnuté po skončení
pracovného pomeru, náhrada za pracovnú
pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť,
príplatok za pohotovosť; príspevok zo sociálneho
fondu; príjem zamestnanca v súvislosti s
používaním motorového vozidla na služobné a
súkromné
účely;
iné
nepeňažné
benefity
zamestnanca. Do vymeriavacieho základu sa však
nezahŕňajú príjmy zo závislej činnosti, ktoré nie
sú podľa zákona o dani z príjmov predmetom
dane, alebo sú od dane oslobodené. Plnenia
poskytované zamestnávateľom, ktoré sú od dane
oslobodené, budú oslobodené aj od platenia
poistného, napr.: hodnota stravy poskytovanej
zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na
pracovisku
alebo
v
rámci
stravovania
zabezpečovaného
prostredníctvom
iných
subjektov, príspevok na ošatenie, doškoľovanie
zamestnancov, atď.
Od 1.1.2011 sa mení výška minimálneho
vymeriavacieho základu na platenie poistného na
sociálne
poistenie
pre
povinne
poistenú
samostatne zárobkovo činnú osobu a pre
dobrovoľne poistenú osobu. Je to 44,2% jednej
dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu
spred 2 rokov. Pre rok 2011 to je 329,06 €.
Sprísnenie podmienok nároku na nemocenské
poistenie: V záujme redukcie neodôvodneného
vyplácania
nemocenských
dávok,
a teda
efektívnejšieho
a účelnejšieho
vynakladania
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finančných prostriedkov sa mení dĺžka ochrannej
lehoty z 42 dní na 7 dní. V prípade poistenkyne,
ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období
tehotenstva, sa lehota predlžuje zo 6 mesiacov na
osem. Nárok na získanie ošetrovného je
podmienený tým, že dobrovoľne nemocensky
poistená osoba musí byť nemocensky poistená
v období posledných dvoch rokoch najmenej 270
dní. Taktiež sa spresňuje spôsob určenia denného
vymeriavacieho základu na určenie výšky
nemocenských dávok a náhrady
príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.
Materské: Materské sa predlžuje o šesť týždňov.
U matky, ktorá porodila jedno dieťa bude
materské vyplácané 34 týždňov, namiesto
pôvodných 27 a u mamičiek, ktorým sa narodia
naraz dve a viac detí 43 týždňov. Materské sa
predlžuje aj náhradným rodinám na 28 týždňov,
v prípade starostlivosti o viac detí na 37 týždňov.
Nárok na materské má poistenec najdlhšie do
dovŕšenia 3 rokov dieťaťa. Suma vyplácaného
materského
sa
zvýšila
z pôvodných
55%
vymeriavacieho základu na 60%. Zmeny sa
týkajú aj mamičiek, ktorá začali poberať materské
pred 1.1.2011 a poberajú materské aj v roku
2011.
Predčasný starobný dôchodok: Za účelom
predchádzania
neodôvodneného
čerpania
finančných prostriedkov na dôchodkové dávky,
nárok na predčasný starobný dôchodok sa
podmieňuje stratou príjmu ku dňu vzniku nároku
na predčasný starobný dôchodok.
Od 1. januára 2011 sa nebude poskytovať
predčasný starobný dôchodok poistencovi, ktorý
je zamestnaný alebo pracuje ako samostatne
zárobkovo činná osoba.
Dôchodcovia, ktorí už poberajú predčasný
starobný dôchodok a zároveň sú zamestnaní
alebo SZČO sa musia rozhodnúť do 1. marca
2011, či zostanú v zamestnaní (alebo v
podnikaní) alebo
chcú
poberať
predčasný
starobný
dôchodok. Svoje
rozhodnutie je
potrebné nahlásiť na príslušnej pobočke Sociálnej
poisťovne.
Pokiaľ sa poberateľ predčasného dôchodku
rozhodne zostať v zamestnaní alebo podnikať,
zastaví
Sociálna
poisťovňa
vyplácanie
predčasného dôchodku od 1. marca.

e-mail: advocate@advocate.sk web: www.advocate.sk

Tento informačný spravodaj poskytuje informácie o jednotlivých právnych inštitútoch a legislatívnych
zmenách na úrovni všeobecného prehľadu a nemá účinky právnej rady vzťahujúcej sa na konkrétne
aspekty právnych vzťahov, ktoré vyžadujú osobitné zhodnotenie skutočností po faktickej ako aj po
právnej stránke. Ak ste nadobudli dojem, že informácie obsiahnuté v tomto informačnom spravodaji sú
nepravdivé alebo zavádzajúce, náš tím je pripravený s ochotou Vám poskytnúť legislatívne a iné
právne podklady, z ktorých sme pri príprave tohto informačného spravodaju vychádzali, prípadne
ďalšie vysvetlenia.
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