
   

 
 
 
 
 
 

MZDÁRSKY NEWSLETTER č. 08/2019 
Maxim s.r.o. | Dúbravská cesta 2 | 841 04 Bratislava 
www.mzdovaakademia.sk  
www.facebook.com/mzdovaakademia 
 
 
 
 
LE 
 
 
 
 
 
LE 
 

 

 
26. 06. 2019 

MZDOVÁ AKADÉMIA MAXIM 

Zmena životného minima a úprava nepostihnuteľných súm pri výkone zrážok zo mzdy zamestnanca 

Zrážky zo mzdy, ktoré je možno zrážať zamestnancovi zo mzdy sú zadefinované v hlavnom pracovnoprávnom 
predpise – v Zákonníku práce. Patria k nim aj zrážky zo mzdy, ktoré sa realizujú na základe núteného výkonu 
rozhodnutia. Zrážky zo mzdy je možno vykonávať len v rozsahu ustanovenom v Nariadení vlády SR č. 268/2006 Z.z., 
na základe ktorého je potrebné pri výpočte zrážok zo mzdy zamestnanca zohľadniť tzv. nepostihnuteľné sumy. 
Nepostihnuteľné sumy sa určujú ako príslušné % zo sumy životného minima platného v mesiaci za ktorý sa vykonávajú 
zrážky. Nakoľko od 1.7.2019 sa výška životného minima mení (Opatrenie MPSVR č. 183/2019 Z. z.), od 1. júla 2019 sa 
nepostihnuteľné sumy uplatnia v nasledovnej výške: 

 

 
 
Zvýšenie základnej náhrady pri pracovných cestách a zvýšenie súm stravného 

Dňa 29.5.2019 vyšlo v Zbierke Zákonov Opatrenie MPSVR 143/2019 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie 
cestných motorových vozidiel pri pracovných cestných, ktoré po 10 rokoch zvyšuje sumu základnej náhrady pre 
zamestnanca, ktorý bol vyslaný na pracovnú cestu a použil osobné motorové vozidlo. Sumy základnej náhrady patria 
zamestnancovi od 1.6.2019 v nasledovnej výške: 
• pre jednostopové vozidlá a trojkolky 0,053 € 
• pre osobné cestné motorové vozidlá 0,193 €. 
Dňa 19.6.2019 vyšlo v Zbierke Zákonov Opatrenie MPSVR č. 176/2019, ktorým zvyšujú sumy stravného pre pracovné 
cesty. Zvýšené sumy stravného budú zamestnancovi patriť od 1.7.2019. Sumy stravného pre pracovné cesty sú: 
• pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty 5,10 €, t. j. zvýšenie o 30 centov 
• pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty 7,60 €, t. j. zvýšenie o 50 centov 
• pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty 11,60 €, t. j. zvýšenie o 70 centov. 
Vzhľadom na tieto zmeny, sa od 1.7.2019 zvyšuje aj minimálna hodnota stravovacej poukážky, ktorá musí 
predstavovať najmenej na 3,83 €. Príspevok zamestnávateľa na stravovanie, ktorý sa považuje za daňový uznaný 
výdavok zamestnávateľa a ktorým zamestnávateľ prispieva na stravovanie, je v sume najmenej 55 % ceny jedla, 
najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t.j. od 
1.7.2019 sa zvyšuje zo sumy 2,64 € na sumu 2,81 €. 
 
Štatút študenta (príklad z praxe) 

U zamestnávateľa pracuje študentka (23 rokov) v právnom vzťahu dohody o brigádnickej práci študentov. V roku 
2019 "zoštátnicovala" na magisterskom štúdiu, čím stratila štatút študenta. Je možné, aby mala naďalej uzatvorenú 
dohodu o brigádnickej práci študentov (tak ako medzi bakalárskym a magisterským štúdiom)? Alebo ako doktorand 
už nebude považovaná za študenta (keďže sa jedna o 3. stupeň vysokoškolského štúdia) aj je potrebné zmeniť dohodu 
o brigádnickej práci študentov na dohodu o pracovnej činnosti? 
V súlade s § 227 Zákonníka práce dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou 
osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a ktorá 
nedovŕšila 26 rokov veku. Vzhľadom na to, že došlo k riadnemu skončeniu štúdia, študent prestáva byť v súlade s § 
65 zákona o vysokých školách študentom dennej formy vysokoškolského štúdia, a preto nie je možné pokračovať vo 
výkone zárobkovej činnosti na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Na uvedené nebude mať vplyv 
skutočnosť, že po skončení magisterského štúdia bude pokračovať na doktorandskom štúdiu. 


