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Daňové parametre v roku 2019 

Finančné riaditeľstvo zverejnilo prehľad súm potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2019. 
Zamestnávateľ už v januárovej výplate uplatní pri zdanení príjmu zvýšenú mesačnú sumu nezdaniteľnej časti základu 
dane na daňovníka vo výške 328,11 € a vyššiu mesačnú sumu daňového bonusu vo výške 22,17 €.  Podmienkou je, že 
zamestnanec do konca januára 2019 podpísal tlačivo "Vyhlásenie na zdanenie príjmov", ktoré je platné pre rok 2019.  
 

PARAMETER ROK 2018 ROK 2019 

Mesačná daňová úľava na daňovníka 319,17 € 328,11 € 

Mesačný daňový bonus 21,56 € 22,17 € 

Mesačný daňový bonus na dieťa do 6 rokov  21,56 € 44,34 €* 

Hranica príjmu pre povinnosť podať daňové priznanie 1 915,01 € 1 968,68 € 

    * platí od 1.4.2019    
 
Daňový bonus na zaplatené úroky  

Pre zdaňovacie obdobie roku 2019 sa bude prvýkrát uplatňovať v ročnom zúčtovaní nová forma daňového 
zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie, tzv. „daňový bonus na zaplatené úroky“, ktorý nahradil 
systém podpory hypotekárnych úverov pre mladých platný do 31.12.2017. Daňový bonus na zaplatené úroky zníži 
daň vo výške 50% zo zaplatených úrokov, najviac však vo výške 400 € ročne. Daňový bonus na zaplatené úroky bude 
možné uplatniť iba z tej zmluvy o úvere na bývanie, ktorá bola uzatvorená po 31.12.2017. 
Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si bude môcť uplatniť aj ten daňovník, ktorý mal poskytnutý hypotekárny 
úver pre mladých pred 1.1.2018, ale tu je situácia zložitejšia. Zákon "kladie" podmienku, že nárok je možné uplatniť 
najskôr po uplynutí 5 rokov, počas ktorých si daňovník uplatňoval štátny príspevok alebo štátny príspevok pre 
mladých, a platil tak nižší úrok. Po uplynutí týchto 5 rokov si však môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky iba 
na úroky zo zmluvy o úvere na bývanie, ktorá bola uzatvorená po 31.12.2017. Prechodné ustanovenie § 52zm zákona 
o dani z príjmov sa tak vzťahuje na situácie, v ktorých má daňovník minimálne dva úvery, pričom minimálne jeden je 
na základe zmluvy uzatvorenej do 31.12.2017 a minimálne jeden na základe zmluvy o úvere na bývanie uzatvorenej 
po 31.12.2017. 
 

NESTIHLI STE ÚČASŤ NA ODBORNOM SEMINÁRI? DÁVAME DO POZORNOSTI POSLEDNÉ TERMÍNY! 
 

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁR: "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 
2018, ročná uzávierka v mzdovej učtárni a legislatívne zmeny od 1.1.2019“ 
Pozývame vás na odborný seminár, na ktorom získate komplexný pohľad na zmeny v ročnom zúčtovaní preddavkov 
na daň zo závislej činnosti za rok 2018 a informácie o legislatívnych novinkách platných od 1.1.2019. Každý z 
účastníkov seminára obdrží mzdový kalendár a praktickú kalkulačku s parametrami pre rok 2019.  

 
13.02.2019 - BRATISLAVA  (MZDOVÁ AKADÉMIA MAXIM| 15.2.2019 - SENICA (AGENTÚRA EDUWORK) 

 
Daňová úľava na kúpeľnú starostlivosť  

Od roku 2018 si môže daňovník znížiť základ dane aj o nezdaniteľnú časť základu dane, a to na preukázateľne 
zaplatené úhrady, ktoré súvisia s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, ktoré daňovník vynaložil v 
príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach, ktoré sú prevádzkované 
na základe povolenie podľa zákona č. 538/2005 Z.z. Výška tejto nezdaniteľnej časti základu dane je stanovená na 
príslušné zdaňovacie obdobie maximálne vo výške 50 €, pričom daňovník si môže túto daňovú úľavu uplatniť aj na 
úhrady za manželku (manžela) a na vyživované dieťa daňovníka (v úhrne 50 € za rok pre každého z nich). Túto daňovú 
úľavu si môže však uplatniť len jeden z daňovníkov, pričom nezdaniteľná časť základu dane spojená s úhradami na 
vyživované dieťa sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba (ak sa nedohodnú inak). 
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Príspevok na rekreáciu v otázkach a odpovediach 

Od 1.1.2019 sa zaviedol nový inštitút – príspevok na rekreáciu zamestnancov. Povinnosť poskytovať príspevok na 
rekreáciu sa vzťahuje len na zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov (pre rok 2019 sa 
posudzuje priemerný počet zamestnancov k 31.12.2018). Ten zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 
zamestnancov, sa môže rozhodnúť, že ho bude poskytovať (za rovnakých podmienok) dobrovoľne. Príspevok 
zamestnávateľa na rekreáciu je na strane zamestnanca oslobodený od dane (najviac vo výške 275 €) a nevstupuje do 
vymeriavacích základov pre odvod poistného na zdravotné a na sociálne poistenie.  
Oslobodenie od dane sa vzťahuje na rekreácie, ktoré začali po 31.12.2018. Zamestnávateľ môže prispieť 
zamestnancovi na rekreáciu aj príspevkom zo sociálneho fondu, táto časť príspevku na rekreáciu sa však považuje už 
za zdaniteľný príjem zamestnanca a podlieha aj odvodom na zdravotné a na sociálne poistenie.  
 
Príklad 1: Zamestnávateľ zamestnával za rok 2018 spolu 53 zamestnancov. Z tohto dvaja zamestnanci vykonávali 
zárobkovú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti, jeden na základe dohody o brigádnickej práci študentov 
a jedna zamestnankyňa bola na materskej a následne na rodičovskej dovolenke. Je zamestnávateľ povinný v roku 
2019 poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu? 
U zamestnávateľa síce pracovalo v roku 2018 viac ako 49 zamestnancov, ale zamestnanci, ktorí u zamestnávateľa 
vykonávali zárobkovú činnosť na základe jednej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda 
o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov) a zamestnanci na materskej 
a rodičovskej dovolenke sa do celkového počtu zamestnancov na tento účel nezapočítavajú. Vzhľadom na to, že 
zamestnávateľ zamestnával za rok 2019 len (presne) 49 zamestnancov (53 - 4), povinnosť poskytovať príspevok na 
rekreáciu počas roku 2019 zamestnávateľ nemá, ale zamestnancom ho môže poskytovať na dobrovoľnej báze. 
 
Príklad 2: Ako dlho musí byť zamestnanec zamestnaný vo firme, aby mu vznikol nárok na príspevok na rekreáciu? 
Má na uvedené vplyv to, či je pracovná zmluva na dobu určitú alebo na dobu neurčitú? 
Nárok na príspevok na rekreáciu má každý zamestnanec (okrem tzv. dohodára), ktorého pracovný pomer 
u zamestnávateľa trvá ku dňu začatia rekreácie nepretržite najmenej 24 mesiacov. To znamená to, že môže ísť o 
pracovný pomer na dobu neurčitú, ale aj na dobu určitú,  pracovný pomer na plný pracovný úväzok alebo aj na 
skrátený pracovný úväzok. Maximálna suma príspevku na rekreáciu, t.j. 275 €, sa v pomere zodpovedajúcom 
kratšiemu pracovnému času zníži, napr. pri polovičnom úväzku je zamestnávateľ povinný prispieť na rekreáciu 
maximálne sumou 137,50 € za kalendárny rok. 
 
Príklad 3: Ak má zamestnanec dvoch zamestnávateľov, u jedného si uplatní napr. 200 € (príspevok na rekreáciu), 
môže si rozdiel 75 € uplatniť u druhého zamestnávateľa? Samozrejme spĺňa podmienku - trvanie pracovného 
pomeru u oboch zamestnávateľov najmenej 24 mesiacov a nejedná sa o tú istú rekreáciu. 
V súlade s § 152a ods. 3 ZP zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného 
zamestnávateľa. Uvedené platí aj v prípade, ak príspevok na rekreáciu nebude poskytnutý u jedného zamestnávateľa 
v maximálnej zákonnej výške (275 €). Ak by sa stalo, že zamestnanec túto podmienku počas roka poruší, bude 
potrebné príspevok od druhého zamestnávateľa "dodaniť" (v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, alebo v daňovom 
priznaní). V nadväznosti na to bol pre zdaňovacie obdobie roku 2019 vydaný nový vzor tlačiva “Potvrdenie o 
zdaniteľných príjmoch za rok 2019 (POT39_5v19)", kde bude zamestnávateľ na riadku 09 uvádzať úhrn príspevkov 
poskytnutých zamestnancovi na rekreáciu, ktoré boli oslobodené od dane (najviac vo výške 275 €). 
 
Príklad 4: Môžu požiadať o príspevok na rekreáciu aj zamestnanci na materskej, príp. rodičovskej dovolenke? 
V súlade s § 152a ods. 1 ZP: "Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, 
ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na 
rekreáciu". To znamená, že súčasná právna úprava umožňuje poskytovať tento príspevok aj zamestnanom na 
materskej, príp. rodičovskej dovolenke, rozhodujúce je, že ich pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu začatia 
rekreácie trvá najmenej 24 mesiacov. 
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Príklad 5: Ak môže zamestnávateľ rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytne zamestnancovi prostredníctvom 
rekreačného poukazu, kde to ustanoví? V internej smernici, príp. v kolektívnej zmluve a až potom bude príspevok 
zamestnávateľa daňový uznaný náklad? Musí zamestnanec toto rozhodnutie zamestnávateľa akceptovať? 
Pre aplikačnú prax sa odporúča, aby mal zamestnávateľ konkrétnejšie podmienky a pravidlá poskytovania príspevku 
na rekreáciu upravené vo vnútornej smernici. Zamestnávateľ v smernici uvedie akou formou bude príspevok na 
rekreáciu poskytovať, formu žiadosti o príspevok na rekreáciu (napr. vzor jednotného tlačiva), postup, lehoty a ďalšie 
podrobnosti poskytovania príspevku na rekreáciu. Pre úplnosť uvádzame, že ust. § 152a ZP nevyžaduje formu 
príspevku na rekreáciu dohodnúť a ani prerokovať so zástupcami zamestnancov. 
 
Príklad 6: Príspevok na rekreáciu môže byť použitý aj na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia 
počas školských prázdnin na území SR. Rozumejú sa pod týmto pojmom aj lyžiarske a plavecké výcviky, škola v 
prírode? 
Podľa § 152a ods. 4 ZP môže ísť len organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin, 
t.j. len ak by bola napr. škola v prírode organizovaná počas školských prázdnin. Pod pojmom zotavovacie aktivity 
možno rozumieť napr. pobyt dieťaťa v kúpeľoch počas školských prázdnin.  
 
Príklad 7: Zákon stanovil zamestnancovi povinnosť predložiť zamestnávateľovi do 30 dní odo dňa skončenia 
rekreácie  účtovný doklad, ktorého súčasťou musí byť označenie zamestnanca, pričom pri pojme účtovný doklad 
nie je odvolávka na zákon o účtovníctve. Čo sa rozumie pod "účtovným dokladom" na preukázanie výdavkov? Ak 
zamestnanec zaplatí výdavky platobným prevodom musí to preukázať?   
Za účtovný doklad možno považovať napr. faktúru za absolvovanú rekreáciu s uvedením mena zamestnanca (príp. 
jeho manželky, zúčastnených detí) a doklad o uhradení/zaplatení sumy. Účtovný doklad musí okrem mena 
zamestnanca obsahovať aj cenu pobytu, termín a ostatné náležitosti účtovného dokladu. Za účtovný doklad sa 
nepovažuje predfaktúra (zálohová faktúra), a preto ju nie je možné akceptovať. Ak by išlo o úhradu na základe 
dokladu z ERP, tento doklad bude akceptovateľný len v tom prípade, ak bude obsahovať aj meno zamestnanca. V 
prípade úhrady výdavkov na rekreáciu v hotovosti je však vhodnejšie vyžiadať si účtovný doklad (faktúru), ktorá bude 
obsahovať meno zamestnanca a spôsob úhrady platby (hotovosť). 
Povinnosť dokladovať oprávnené výdavky (zaplatenú sumu za rekreáciu) vyplýva z § 152a ods. 6 ZP, kde nie je 
špecifikované, či má zamestnanec doložiť originál alebo kópiu dokladu. Ak zamestnanec predloží kópiu účtovného 
dokladu a zamestnávateľ má pochybnosti, je oprávnený požiadať zamestnanca o doloženie originálu a po jeho 
predložení poznačí na kópiu, že videl originál.  
 
Príklad 8: Ak na rekreáciu idú manželia a každý má iného zamestnávateľa, má nárok na príspevok na rekreáciu u 
svojho zamestnávateľa aj manžel aj manželka? Ak áno, musia mať dve faktúry alebo postačuje jedna spoločná 
faktúra?  
Áno, je to možné, súčasná právna úprava to nevylučuje. Pre úplnosť uvádzame, že ak si chce manžel a súčasne 
manželka uplatniť maximálnu sumu príspevku, t.j. 275 €, je potrebné aby boli oprávnené výdavky na rekreáciu (na 
oboch) najmenej vo výške 1 000 €. Pri preukazovaní výdavkov je zároveň dôležité, kto je uvedený na účtovnom 
doklade. Na účtovnom doklade nemôžu byť uvedení obaja, a preto ak si chcú uplatniť nárok na príspevok na rekreáciu 
každý u svojho zamestnávateľa, musí mať každý z nich účtovný doklad so svojim  menom - takže musia byť dve 
faktúry. 
 
Príklad 9: Ak zamestnanec prinesie zamestnávateľovi faktúru za ubytovanie a priloží aj bločky z wellness, 
vstupenku na hrad a pod., musí zamestnávateľ preplatiť 55 % aj z týchto nákladov? 
V súlade s ust. § 2 písm. c) zákona o podpore cestovného ruchu sa pod pojmom produkt cestovného ruchu rozumie 
súbor služieb, ktoré produkuje a ponúka cieľové miesto, podniky a inštitúcie, ktoré majú schopnosť uspokojiť potreby 
návštevníkov a vytvoriť tak komplexný súbor zážitkov. V súlade s ust. § 2 písmeno d) zákona o podpore cestovného 
ruchu pod pojmom prenocovanie sa rozumie prenocovanie fyzickej osoby v zariadení prevádzkovanom ekonomickým 
subjektom poskytujúcim služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie. 
Oprávnenými výdavkami na rekreáciu sú podľa § 152a ods. 4 Zákonníka prác sú: 
• služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na 2 prenocovania na území SR, 
• pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na 2 prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby 

súvisiace s rekreáciou na území SR (napr. víkendové a viacdenné pobyty), 
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• ubytovanie najmenej na 2 prenocovania na území SR, ktorého súčasťou môžu byť (to znamená, že byť aj nemusia) 
stravovacie služby, 

• organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR (ide najmä o 
pobytové prázdninové tábory a denné prázdninové tábory pre deti, kde rodičia svoje deti ráno privezú a po práci 
si ich zase vyzdvihnú).  

To znamená, že súčasná právna úprava medzi oprávnené výdavky zaraďuje aj iné služby súvisiace s ubytovaním, napr. 
vstup do welness a do bazéna, do fitnesscentra, prenájom bicyklov, vstupenky na obhliadku hradov a zámkov, skipasy 
podobne. Podmienkou je, že tieto služby sú sprostredkované ubytovacím zariadením a následne sú uvedené aj na 
účtovnom (jednom) doklade (napr. na faktúre).  
 
Príklad 10: Pri uplatnení príspevku na rekreáciu, môžeme za inú osobu považovať napr. aj sestru (brata) prípadne 
svokra (svokru), alebo je to osoba, ktorá nemá žiadny príbuzenský vzťah, ak so zamestnancom žije v spoločnej 
domácnosti? 
V súlade s § 152a ods. 5 ZP oprávnenými výdavkami na rekreáciu sú nielen preukázané výdavky na zamestnanca, ale 
aj na iné osoby, ktoré sa na rekreácii zúčastňujú spolu so zamestnancom; konkrétne ide oprávnené výdavky na 
rekreáciu na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia 
súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, a na inú osobu žijúcu 
so zamestnancom v spoločnej domácnosti.  
To znamená, že rekreácia môže byť uhradená napr. aj druhovi alebo družke zamestnanca, ak ešte nie sú zosobášení, 
ale žijú spolu alebo ak je zamestnanec slobodný a žije so svojimi rodičmi a "vezme ich" na rekreáciu, rekreácia môže 
byť uhradená aj jeho rodičom. Podmienkou je, že táto "iná osoba" žije so zamestnancom v spoločnej domácnosti 
(Poznámka: Podľa § 115 Občianskeho zákonníka: "Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne 
uhradzujú náklady na svoje potreby.") Splnenie tejto podmienky môže zamestnanec deklarovať napr. na základe 
čestného vyhlásenia, ktoré bude zamestnávateľ od zamestnanca vyžadovať podľa pravidiel ustanovených v internej 
smernici o poskytovaní  príspevku na rekreáciu. 
 
Príklad 11: Môže si zamestnanec v tom istom roku požiadať o príspevok na rekreáciu aj o nezdaniteľnú časť základu 
dane na kúpeľníctvo, ak sa nejedná o tú istú rekreáciu? Ide na dovolenku na Slovensko a uplatní si cez žiadosť 
u zamestnávateľa príspevok na rekreáciu a v inom mesiaci ide do kúpeľov a chce si uplatniť odpočítateľnú položku 
na kúpeľnú starostlivosť. 
Súčasná právna úprava "nezakazuje" zamestnancovi uplatniť si za ten istý kalendárny rok príspevok na rekreáciu a 
daňovú úľavu vo výške preukázateľne zaplatených úhrad súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou. Nezdaniteľnou 
časťou základu dane nie sú len tie úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, pri ktorých 
sa uplatnil postup podľa § 152a ZP, t.j ide o výdavky, na ktoré bol zamestnancovi poskytnutý príspevok na rekreáciu 
podľa Zákonníka práce (oslobodený od dane), a išlo o "pobyt v kúpeľoch". To znamená, že na ten istý pobyt v kúpeľoch 
nie je možné, aby zamestnanec využil aj príspevok na rekreáciu a aj daňovú úľavu na kúpeľnú starostlivosť (išlo by o 
duplicitu). 
 
Príklad 12: Môže zamestnávateľ poskytovať príspevok na rekreáciu na pobyt (rekreáciu), na ktorú poskytol 
zamestnancovi aj príspevok zo sociálneho fondu?  
Od 1.1.2019 dochádza aj k novele zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, v zmysle ktorej zamestnávateľ môže v 
rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytovať zamestnancom zo sociálneho fondu aj príspevok na rekreácie 
zamestnancov nad rozsah ustanovený inými osobitnými predpismi (nad rozsah ustanovený v § 152a ZP).  
To znamená, že ak sa zamestnanec zúčastní na rekreácii, zamestnávateľ môže skombinovať príspevok tak, že 
poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu (oslobodený od dane, ale najviac vo výške 275 €) a príspevok zo 
sociálneho fondu (zdaniteľný príjem). Ak by boli výdavky na rekreáciu napr. 500 €, príspevok zamestnávateľa by bol 
vo výške 275 € od dane oslobodený a zvyšnú časť výdavkov by mohol zamestnávateľ uhradiť formou príspevku zo 
sociálneho fondu. Príspevok zo sociálneho fondu sa však považuje za zdaniteľný príjem, ktorý vstupuje aj do 
vymeriavacích základov pre odvod poistného na zdravotné a na sociálne poistenie. 


