
               

   

 

 

 

 
Novela zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení od 1.1.2013 

 
 

Novelou zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení sa rozhodlo, že zamestnanci pracujúci 
na dohodu budú považovaní za zamestnancov (§3) na účely nemocenského poistenia, 
dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a zdravotného poistenia s výnimkou 
študentov a poberateľov starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov, invalidných 
výsluhových dôchodkov a aj poberateľov výsluhových dôchodkov, ktorí dovŕšili dôchodkový 
vek. Uvedená novela zákona o sociálnom poistení má vplyv aj na Zákon o zdravotnom 
poistení, Zákon o dani z príjmu, Zákon o starobnom a dôchodkovom sporení, ako aj 
na Zákonník práce. Čo to pre nás znamená? 
 
 

1. Z hľadiska zákona o sociálnom poistení a následnom participovaní 
„dohodárov“ na platbách  do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne musíme 
deliť jednotlivé dohody podľa určitých kritérií.  

 

 

Pri dohode o brigádnickej práci študenta to bude vek a príjem.  

 prvú skupinu tvoria tí študenti, ktorí sú žiakmi strednej školy a nezarobili viac ako 
66,- € / mesiac. Pri nich, ani pre zamestnávateľa sa nič nemení.  

 druhú skupinu tvoria ostatní študenti (teda tí, ktorí už dovŕšili 18 rokov alebo 
zarobili viac ako 66,- €), ktorých už musí zamestnávateľ prihlásiť aj na starobné 
a invalidné poistenie a odvádzať za nich do rezervného fondu (študent platí 7%, 
zamestnávateľ 22,8%).  

Do konca roka 2012 za všetky dohody o brigádnickej práci študentov zamestnávateľ platil len 
garančné a úrazové poistenie. Podľa posledných dostupných informácií by na základe dohody 
Ministra práce a zástupcov študentov mali mať podľa novelizácie výnimku z platenia 
odvodov aj študenti vysokých škôl do 26 rokov z príjmu do 155,- €. 

 

 

      Dohodu o pracovnej činnosti a dohodu  o vykonaní práce budeme posudzovať rovnako. 

Najskôr nás bude zaujímať: 

 či je osoba, s ktorou uzatvárame predmetnú dohodu poberateľom starobného 
alebo invalidného dôchodku.  

 ak je poberateľom starobného dôchodku, tak ho zamestnávateľ prihlási na starobné 
poistenie a bude za neho odvádzať aj do rezervného fondu (poberateľ starobného 
dôchodku  platí 4%, zamestnávateľ 19,8%).  

 ak je poberateľom invalidného dôchodku, tak ho zamestnávateľ prihlási na starobné 
a invalidné poistenie a bude za neho odvádzať aj do rezervného fondu (poberateľ 
invalidného dôchodku  platí 7%, zamestnávateľ 22,8%).  

 v prípade, že nie je poberateľom ani starobného a ani invalidného dôchodku, 
zaradíme ho medzi takzvaných ostatných dohodárov a tých delíme podľa typu 
príjmu, ktorý môže byť pravidelný, alebo nepravidelný. Na základe 
toho ich musíme prihlásiť do sociálnej a zdravotnej poisťovne.  

 
 
 



               

   

 

 

 

1. Aký je medzi ostatnými dohodami rozdiel?  
 
Aká je definícia pre pravidelný príjem? Za zamestnanca s pravidelným príjmom sa 
považuje fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný 
mesačný príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a nie je pritom dôležité, či 
výška príjmu v jednotlivých mesiacoch  je približne rovnaká alebo vykazuje veľké 
rozdiely. Osoba ostáva zamestnancom s pravidelným príjmom aj vtedy, ak z nejakých 
odôvodnených dôvodov niektorý mesiac príjem neobdrží (práceneschopnosť, neplatené 
voľno, nepriznanie odmeny z nejakého dôvodu pri iných ako pracovných zmluvách).  
 
A nepravidelný príjem? Za zamestnanca s nepravidelným príjmom sa považuje fyzická 
osoba v právnom vzťahu, ak z tohto právneho vzťahu vyplýva nárok na príjem zo závislej 
činnosti, ale tento príjem nebude vyplácaný pravidelne každý mesiac po dobu trvania 
tohto právneho vzťahu. 
 
PRÍKLAD: Pre porovnanie si predstavme, že máme 2 dohodárov, s obidvomi máme 
uzatvorenú Dohodu o vykonaní práce na 3 mesiace. Jeden má však v dohode napísané, že 
mzdu dostene mesačne (pravidelný príjem) a druhý, že mzdu dostane až po vykonaní práce 
(nepravidelný príjem). 
 
 

2. Komunikácia s poisťovňami 

Čo sa týka komunikácie so sociálnou a zdravotnou poisťovňou je v  prvom rade dôležité si 
uvedomiť: 

 pre Sociálnu poisťovňu je akýkoľvek pracovnoprávny vzťah posudzovaný ako 
samostatný (teda koľko pracovných pomerov zamestnanec má, toľkokrát ho musím 
do SP prihlásiť Registračným listom) 

 pre Zdravotnú poisťovňu sa posudzuje zamestnanec ako taký (zjednodušene 
môžeme povedať, že v ZP rozhoduje rodné číslo) a ak aj viac pracovných pomerov, 
prihlasujem ho na zdravotné poistenie iba raz, v hromadnom oznámení.  

 
 

3. Prihlasovanie / odhlasovanie do poisťovní 
 pre Sociálnu poisťovňu je zamestnávateľ povinný prihlásiť zamestnanca 

pracujúceho na dohodu pred vznikom poistenia, najneskôr však v deň vzniku 
pracovnoprávneho vzťahu, pred začatím výkonu práce zamestnanca. Odhlásiť 
zamestnanca treba najneskôr deň po zániku pracovnoprávneho vzťahu, t.j. 
deň po ukončení vykonávania prác.  

 do zdravotnej poisťovne je potrebné zamestnanca pracujúceho na dohodu 
prihlásiť ako aj odhlásiť na Oznámení zamestnávateľa o poistencoch pri zmene 
platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie (tzv. hromadné oznámenie), 
alebo elektronicky do 8 dní.   

 
 

4. ALE POZOR -  pri nepravidelnom príjme to nie je také jednoduché! 

Kým zamestnanca s nepravidelným príjmom som povinná do Sociálnej poisťovne prihlásiť 
pred vznikom poistenia, najneskôr však v deň vzniku pracovnoprávneho vzťahu a odhlásiť 
ho najneskôr deň po ukončení vykonávania prác (v SP všetkých zamestnancov prihlasujem 
rovnako na Registračnom liste FO), tak do zdravotnej poisťovne takého 
zamestnanca prihlásim a zároveň odhlásim na Hromadnom oznámení  až 
posledný deň mesiaca kedy bola mzda zúčtovaná (použijem pritom kód 2Y), 
teda začiatok aj ukončenie je v jeden deň. 

 



               

   

 

 

 

5. Tak aké  odvody  budú platiť jednotliví “dohodári”? 
 
 

 Žiak strednej školy do dovŕšenia 18 rokov pri príjme max. 66 eur mesačne  
Dohoda o brigádnickej práci študentov: 
Garančné poistenie 
Úrazové poistenie 
Spolu zamestnanec 0%, zamestnávateľ 1,05% 
 
 

 Poberateľ starobného dôchodku a výsluhového dôchodku, ak už dovŕšil 
dôchodkový vek   
Dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti: 
Garančné poistenie 
Úrazové poistenie 
+ Starobné poistenie 
+ Rezervný fond 
Spolu zamestnanec 4%, zamestnávateľ 19,80% 
 
 

 Dohoda o brigádnickej práci študentov (ostatní študenti okrem žiakov strednej 
školy do dovŕšenia 18 rokov pri príjme max. 66 eur mesačne) a poberateľ 
invalidného dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku   
dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti: 
Garančné poistenie 
Úrazové poistenie 
Starobné poistenie 
Rezervný fond 
+  Invalidné poistenie 
Spolu zamestnanec 7%, zamestnávateľ 22,80% 
 
  

 Ostatní dohodári s nepravidelným príjmom: 
Garančné poistenie 
Úrazové poistenie 
Starobné poistenie 
Rezervný fond 
Invalidné poistenie 
+ Zdravotné poistenie 
Spolu zamestnanec 11%,  zamestnávateľ 32,80% 
 
 

 Ostatní dohodári s pravidelným príjmom: 
Garančné poistenie 
Úrazové poistenie 
Starobné poistenie 
Rezervný fond 
Invalidné poistenie 
Zdravotné poistenie 
+ Nemocenské poistenie 
+ Poistenie v nezamestnanosti 
Spolu zamestnanec 13,4%,  zamestnávateľ 35,20% 

 
 

 
 
 


