
 

 

 ZRÁŽKY ZO MZDY. 

 

Zákonník práce (§131) rozoznáva 3 skupiny zrážok : 

 

1. Tzv. prednostné zrážky zo mzdy (§131 ods.1)  

2. Ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré môže zamestnávateľ zraziť bez súhlasu zamestnanca (§131 ods.2)  

3. Zrážky, ktoré možno vykonať len na základe písomnej dohody o zrážkach zo mzdy 

so zamestnancom (§ 131 ods. 3).  

 

Postup pri výpočte zrážky : 

Z čistej mzdy sa odpočíta základná suma a zvyšok čistej mzdy sa zaokrúhli nadol na sumu 

v eurocentoch deliteľnú troma. Ak zvyšok čistej mzdy je nižší ako suma, nad ktorú sa zrazí bez 

obmedzenia (291,87), tak zvyšok čistej mzdy sa rozdelí na tri tretiny.  Ak zvyšok čistej mzdy je vyšší 

ako suma, nad ktorú sa zrazí bez obmedzenia (291,87), tak suma 291,87 sa rozdelí na tri tretiny a 

zvyšok čistej mzdy, ktorý presahuje  291,87 sa pripočíta k prvej tretine. 

 

Neprednostné pohľadávky sa zrážajú vždy len z prvej tretiny. Druhá tretina sa použije iba na 

prednostné pohľadávky. Z tretej tretiny sa zrážky nevykonávajú, ostáva zamestnancovi. 

 

Ak zamestnanec má záujem, aby sa mu zrážala vyššia suma ako určujú predpisy, je možné 

v niektorých prípadoch zraziť s jeho písomným súhlasom vyššiu sumu, ale aj  tu platia obmedzenia : 

- Ak ide o zrážku podľa EP : Zrážky vo väčšom rozsahu sú povolené, ale nesmie sa siahnuť na 

základnú sumu. 

- Ak ide o zrážku podľa OSP, zrážku na základe dohody podľa §551 Občianskeho zákonníka, 

zrážku na základe dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom na uspokojenie 

pohľadávky zamestnávateľa : Vyššie zrážky nie sú prípustné, ani keď s tým povinný súhlasí!  

- Ak ide  o daňovú exekúciu - Zrážky vo väčšom rozsahu sú prípustné bez obmedzenia, 

samozrejme len ak s tým súhlasí daňový dlžník. 

 

Zamestnávateľ je zodpovedný za správny výpočet a vykonanie zrážky. Ak zamestnávateľ zrážku 

nevykoná, alebo zrazí menej, oprávnený sa môže domáhať na súde o vyplatenie nezrazenej sumy od 

zamestnávateľa, t.j. povinnosť platby nedoplatku prechádza od povinného na zamestnávateľa. Ak 

zamestnávateľ zrazí viac, o vrátenie navyše zrazenej čiastky sa môže domáhať povinný. V takomto 

prípade zamestnávateľ je povinný vrátiť navyše zrazenú sumu zamestnancovi a nemôže túto sumu 

vymáhať u veriteľa. 

 

Príklad 1 : Zamestnanec Peter má čistú mzdu 442,68 €. Má manželku a dve deti. Výpočet exekučnej 

zrážky :  

Čistá mzda :  442,68 

Suma na povinného -116,74 

Na vyživované osoby -3 x 48,64 

Zvyšok čistej mzdy 180,02 

Zaokrúhlenie  180,00 

Výška prvej tretiny pri bežnej prednostnej alebo neprednostnej pohľadávke:180/3= 60€. 

Výška druhej tretiny pri bežnej prednostnej pohľadávke : 180/3 = 60 €. Čiže spolu dve tretiny = 120 €. 

 


