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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová:  

minimálna mzda, Zákonník práce, položky mzdového listu, kolektívne pracovnoprávne 

vzťahy 

 

Stručná anotácia: 

 

Hlavnou témou a problematikou v klube odborníkov bola získať  poznatky spojené so 

mzdovým listom zamestnanca 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
- minimálna mzda 

- Zákonník práce 

- položky mzdového listu 

- kolektívne pracovnoprávne vzťahy 

- diskusia o téme, zhrnutie poznatkov danej problematiky  

 

I. časť prednášky-  Mzdový list a minimálna mzda 

Podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. je zamestnávateľ povinný viesť pre 

zamestnancov mzdové listy. 

Oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 352/2021 

Z. z. bola na rok 2022 ustanovená suma minimálnej mzdy vo výške:  

a.) 646 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, 

b.) 3,713 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. 

Ustanovená suma minimálnej mzdy sa podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde 

v platnom znení vzťahuje na zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu a zamestnancov v 

obdobnom pracovnom vzťahu. 

 

 

II. časť prednášky-  Zákonník práce 

Zákonník práce upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti so zamestnávaním 

fyzických osôb právnickými osobami alebo fyzickými osobami a kolektívne pracovnoprávne 

vzťahy. Zákonník práce upravuje právne postavenie zamestnancov v tzv. súkromnej sfére. 

Podľa Zákonníka práce má každý právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania, na 

spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti svojvoľnému prepusteniu 

zo zamestnania. Tieto práva má každý zamestnanec bez akýchkoľvek obmedzení a 

diskriminácie. 

Zamestnávateľ má podľa Zákonníka práce právo na slobodný výber zamestnancov. 

Zamestnávateľ určuje podmienky a spôsob uplatnenia tohto práva, ak Zákonníka práce, 

osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, 

neustanovuje inak. 

 

III. časť prednášky-  Položky mzdového listu 

Mzdový list musí na daňové účely obsahovať: 

 meno a priezvisko zamestnanca, a to aj predchádzajúce 

 rodné číslo zamestnanca 

 adresu trvalého pobytu zamestnanca 

 mená, priezviská a rodné čísla osôb, na ktoré zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú 

časť základu dane [§ 11 ods. 3] a daňový bonus 

 výšku jednotlivých nezdaniteľných častí základu dane s uvedením dôvodu ich 

priznania za každý kalendárny mesiac: 

https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/zakonnik-prace/zamestnanec/
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/zakonnik-prace/zamestnavatel/


o počet dní výkonu práce 

o úhrn vyplatených zdaniteľných miezd bez ohľadu na to, či ide o peňažné 

plnenie alebo o nepeňažné plnenie 

o sumy oslobodené od dane 

o sumy poistného a príspevku, ktoré je povinný platiť zamestnanec 

o základ dane, nezdaniteľné časti základu dane, zdaniteľnú mzdu, preddavok na 

daň 

o sumu daňového bonusu 

o sumu dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, ktoré 

odvádza zamestnávateľ 

 za zdaňovacie obdobie súčet jednotlivých údajov uvedených v písmene f 

 sumu vyplatenej zamestnaneckej prémie (§ 32a) 

Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nevedie pre zamestnancov, ktorí poberajú len 

nepeňažné príjmy uvedené v § 5 ods. 3 príslušného zákona, ( poskytnutie motorového 

vozidla, prijatie ceny alebo výhry zamestnancom...) , mzdové listy, je povinný viesť 

evidenciu (zoznam) obsahujúcu meno a priezvisko zamestnanca, a to aj predchádzajúce, jeho 

rodné číslo, adresu trvalého pobytu, údaj o trvaní pracovnej činnosti a úhrn nepeňažných 

príjmov uvedených v § 5 ods. 3. 

 

IV. časť prednášky- Kolektívne pracovnoprávne vzťahy 

Zamestnanci majú právo vyjadrovať sa na pracovisku priamo alebo nepriamo k otázkam, 

ktoré sa týkajú podmienok výkonu a organizácie práce. 

Účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch , jej formu a výber zástupcov 

zamestnancov upravuje Zákonník práce . 

Rozvíjanie vzťahov medzi odborovým orgánom a zamestnávateľom upravuje zákon o 

kolektívnom vyjednávaní . Zastupovanie zamestnancov je založené na dobrovoľnosti. 

 

  

V. časť prednášky- Diskusia o téme 

 

Závery a odporúčania: 
 

Ako na záver sme si spoločne naformulovali otázky na tému aké zaujímavé poznatky sme 

získali v danej tematike. 

 

A zhrnuli sme odpovede na tieto otázky: 

 

1. Aká je aktuálna výška minimálnej mzdy? 

2. Čo upravuje Zákonník práce? 

3. Aké položky má mzdový list? 

4. Čo sú to kolektívne pracovnoprávne vzťahy? 

 

 V závere členovia klubu spoločne konštatovali, že táto téma je veľmi zaujímavá. 

Odporúčame zaviesť do vyučovacieho procesu našej školy.  
 

Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Szabolcs Nagy 

Dátum 23.11.2022. 

Podpis  

Schválil (meno, priezvisko) Ing. Eva Nagyová Csápaiová 

Dátum 23.11.2022. 

Podpis  

 

https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/kolektivne-pracovnopravne-vztahy/legislativa.html
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/kolektivne-pracovnopravne-vztahy/legislativa.html
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/kolektivne-pracovnopravne-vztahy/legislativa.html
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Prioritná os:  Vzdelávanie 

Špecifický cieľ:  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce 

Prijímateľ:  Trnavský samosprávny kraj  

Názov projektu:  Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v 

Trnavskom samosprávnom kraji 2 

Kód ITMS projektu:  312011AGY5 

Názov pedagogického 

klubu:  

Pedagogický klub bez písomného výstupu - Klub 

odborníkov hotelovej akadémie 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SPOJENÁ ŠKOLA,  Námestie Sv. Štefana 1533/3, 929 01 

Dunajská Streda 
Org. zložka :  

Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda  929 38 

Dátum konania stretnutia: 23.11.2022 

Trvanie stretnutia:  14:00 - 17:00 

  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Eva Nagyová Csápaiová  SPOJENÁ ŠKOLA,   

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

929 01 Dunajská Streda 
Org. zložka :  

Stredná odborná škola rozvoja vidieka 

s VJM  

Námestie sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 

 

 

 

 



2. PaedDr. Csilla Mészáros  SPOJENÁ ŠKOLA,   

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

929 01 Dunajská Streda 
Org. zložka :  

Stredná odborná škola rozvoja vidieka 

s VJM  

Námestie sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 

  
3. Mgr. Szabolcs Nagy  SPOJENÁ ŠKOLA,   

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

929 01 Dunajská Streda 
Org. zložka :  

Stredná odborná škola rozvoja vidieka 

s VJM  

Námestie sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 
4. Bc. Jolana Földesová, DiS.  SPOJENÁ ŠKOLA,   

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

929 01 Dunajská Streda 
Org. zložka :  

Stredná odborná škola rozvoja vidieka 

s VJM  

Námestie sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 
5. Mgr. Roland Gaál  SPOJENÁ ŠKOLA,   

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

929 01 Dunajská Streda 
Org. zložka :  

Stredná odborná škola rozvoja vidieka 

s VJM  

Námestie sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 
6. Mgr. Matilda Csánóová   SPOJENÁ ŠKOLA,   

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

929 01 Dunajská Streda 
Org. zložka :  

Stredná odborná škola rozvoja vidieka 

s VJM  

Námestie sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 
 


