
Zmeny zákonníka práce od 1.5.2018 -  novela č.63/2018 Z.z. 
  
Zavedenie  zákonnej  pre úpravy 13. a 14.plat 
 

13. a 14. plat sú inštitúty ktoré umožňujú zamestnávateľom na dobrovoľnej báze riešiť 

odmeňovanie zamestnancov. Od. 1.5. 2018 sa ako mzda  posudzuje aj peňažné plnenie, 

ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti  letných 

dovoleniek ( 13. plat) a pri príležitosti vianočných sviatkov (14. plat).  Daňové 

a odvodové zvýhodnenie je len čiastočné a musia byť splnené viaceré podmienky.  

Trinásty plat  vyplatený minimálne v sume priemerného mesačného zárobku zamestnanca 

bude do výšky 500 eur  oslobodený od zdravotného poistenia od roku 2018, od dane z 

príjmov od roku 2019 a od sociálnych odvodov  od roku 2021.  

Štrnásty  plat vyplatený  minimálne v sume  priemerného mesačného zárobku bude  do 

výšky 500 eur od roku 2018 oslobodený od zdravotných odvodov  a od dane z príjmov a od 

roku 2019 aj od sociálnych odvodov.  

Zo sumy prevyšujúcej  500 eur, sa bude naďalej platiť daň z príjmov, aj sociálne a zdravotné 

odvody. 

 
 

Trinásty plat 
 
Podmienky na vyplatenie 13.platu  
 

1. Výplata 13.platu musí byť v júni (mzda za mesiac máj)  

2. Výška 13. platu musí byť najmenej vo výške priemerného zárobku zamestnanca 

3. Pracovnoprávny vzťah  zamestnanca u daného zamestnávateľa trval k 30.4.2018 

nepretržite najmenej 24 mesiacov  

 

Daňovo odvodová úľava pre 13.plat: 
 

Zákon o dani z príjmov (ZDP) - pre rok 2018 neplatí   oslobodenie od dane pri 

výplate 13.platu. 

Podľa prechodných ustanovení  ZDP § 52zr  sa oslobodenie  do maximálnej  výšky 

500 eur uplatní od roku 2019 ( prvýkrát pri výplate 13.platu za máj 2019)  

 

Zákon o sociálnom poistení (SP) - pre roky 2018,2019,2020 nie je  oslobodenie na 

poistnom pri výplate 13.platu. 

Podľa ustanovení zákona o SP § 293ec  až vyplatený 13.plat za máj 2021 bude 

oslobodený od odvodov do maximálnej výšky 500 eur. 



Zákon o zdravotnom poistení(ZP) – pre rok 2018 je oslobodenie od zdravotných 

odvodov do maximálnej sumy 500 eur pri výplate 13.platu. 

Oslobodenie od zdravotných odvodov do sumy 500 eur je platné i v  nasledujúcich 

rokoch. 

 
 

Štrnásty plat 
 
Podmienky  na vyplatenie 14.platu: 
 

1. Výplata 14.platu musí byť v decembri (mzda za mesiac november)  

2. Výška 14. platu musí byť najmenej vo výške priemerného zárobku zamestnanca 

3. Pracovnoprávny vzťah  zamestnanca u daného zamestnávateľa trval k 31.10.2018 

nepretržite najmenej 48 mesiacov  

4. Zamestnancovi bol vyplatený v danom roku aj 13.plat splňujúci podmienky na úľavu 

Daňovo odvodová úľava pre 14.plat: 
 

Zákon o dani z príjmov (ZDP) - pre rok 2018  sa uplatní  oslobodenie od dane 

z príjmov pri výplate 14.platu do maximálnej sumy 500 eur. 

Oslobodene do maximálnej sumy 500 eur platí i pre nasledujúce roky. 

 

Zákon o sociálnom poistení (SP) - pre rok 2018 nie je  oslobodenie na poistnom pri 

výplate 14.platu. 

Podľa ustanovení zákona o SP §293ec  až vyplatený 14.plat za november 2019 bude 

oslobodený od odvodov do maximálnej  výšky 500 eur. 

 

Zákon o zdravotnom poistení(ZP) – pre rok 2018 je oslobodenie od zdravotných 

odvodov do maximálnej sumy 500 eur pri výplate 14.platu. 

Oslobodenie od odvodov do maximálnej sumy 500 eur je platné i nasledujúcich 

rokoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rekapitulácia dotknutých zákonných úprav od 1.5.2018 týkajúcich sa 
13.a 14. platu 

 
 
 
Zákonník práce -  311/2001 Z.z. 
 
 

M z d a 
§ 118 

(1) Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. 
(2) Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované 
zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažuje najmä náhrada mzdy, 
odstupné, odchodné, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo 
sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie 
zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu 
pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, doplatky k nemocenským dávkam, náhrada za 
pracovnú pohotovosť, peňažná náhrada podľa § 83a ods. 4 a iné plnenie poskytované 
zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním podľa tohto zákona, osobitných predpisov, kolektívnej 
zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré nemá charakter mzdy. Za mzdu sa tiež nepovažuje ďalšie 
plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení. 
 (3) Ako mzda sa posudzuje aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu pri 
príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení 
alebo zo sociálneho fondu. 
(4) Ako mzda sa posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť 
zamestnancovi za prácu pri príležitosti 
a) obdobia letných dovoleniek, 
b) vianočných sviatkov. 
 

 
§ 130 

Výplata mzdy 
(1) Vyplácaná mzda sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor, ak kolektívna zmluva alebo 
zamestnávateľ vo vnútornom predpise neustanovujú priaznivejšiu úpravu zaokrúhľovania mzdy 
v prospech zamestnanca. Mzda sa zamestnancovi vypláca v peniazoch; v inom druhu plnenia 
alebo v cudzej mene možno mzdu vyplácať, len ak to umožňuje tento zákon alebo osobitný 
predpis. 
(2) Mzda sa vypláca vo výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej zmluve alebo 
v kolektívnej zmluve. So zamestnancom vykonávajúcim domácku prácu možno dohodnúť 
výplatu mzdy aj za dodanie každej skompletizovanej pridelenej práce. Mzda podľa § 118 ods. 4 
písm. a) sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a mzda podľa § 118 ods. 4 
písm. b) sa vypláca v mesiaci december príslušného kalendárneho roka. 
 
 
 
 

Zákon o dani z príjmov - 595/2003 z.z. 
 

§ 5  
Príjmy zo závislej činnosti  

 
 
 (7) Okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 sú od dane oslobodené aj príjmy 
poskytnuté ako   
   a) suma vynaložená zamestnávateľom na doškoľovanie zamestnanca, ktoré súvisí s činnosťou 
alebo s podnikaním zamestnávateľa; toto oslobodenie sa nevzťahuje na sumy vyplácané 
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zamestnancovi ako náhrada za ušlý zdaniteľný príjem,   
   b) hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v 
rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a finančný príspevok na 
stravovanie poskytovaný podľa osobitného predpisu,

 17a)
 ak zamestnanec na základe lekárskeho 

potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov 
stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom,   
   c) hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu 
na pracovisku,   
   d) použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo 
športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom; rovnako sa posudzuje aj 
takéto plnenie poskytnuté manželovi (manželke) zamestnanca a deťom, ktoré sa na účely tohto 
zákona považujú za vyživované  
osoby ( § 33) tohto zamestnanca alebo jeho manželky (manžela),   
   e) poistné na verejné zdravotné poistenie,

 20)
 poistné na sociálne poistenie,

 21)
 poistné na sociálne 

zabezpečenie
 22)

 a príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu alebo 
poistné a príspevky na zahraničné poistenie rovnakého druhu (ďalej len "poistné a príspevky"), ktoré 
je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca,   
   f) náhrada príjmu a príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poskytovaná 
zamestnávateľom svojmu zamestnancovi podľa osobitného predpisu, 

23)
   

   g) príjem zo závislej činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky plynúci daňovníkovi s 
obmedzenou daňovou povinnosťou od zamestnávateľa so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, ak 
časové obdobie súvisiace s výkonom tejto činnosti nepresiahne 183 dní v akomkoľvek období 12 po 
sebe nasledujúcich mesiacov, ak nejde o príjmy uvedené v § 16 ods. 1 písm. d) a o príjmy z činností 
vykonávaných v stálej prevádzkarni (§ 16 ods. 2),   
   h) náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom 
alebo chorobou z povolania, ak táto náhrada bola určená pevnou sumou právoplatným rozhodnutím 
súdu pred 1. januárom 1993,   
   i) náhrada za stratu na zárobku vyplatená zamestnancovi podľa osobitného predpisu,

23aa)
 ak sa na 

účely jej výpočtu vychádza z priemerného mesačného čistého zárobku zamestnanca podľa 
osobitného predpisu,

23ab)
   

   j) odmeny podľa odseku 1 písm. j),   
   k) nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej výroby poskytnuté od zamestnávateľa, ktorého 
predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba,

24)
 najviac v úhrnnej výške 200 eur ročne od 

všetkých zamestnávateľov, pričom ak takto vymedzené nepeňažné plnenie presiahne 200 eur ročne, 
do základu dane sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu,   
   l) m) sociálna výpomoc z dôvodu úmrtia blízkej osoby

2)
 žijúcej v domácnosti

57)
 zamestnanca, 

odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí
24a)

 alebo dočasnej pracovnej 
neschopnosti

24b)
 zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho 

obdobia, poskytovaná z prostriedkov sociálneho 
fondu,

 13)
 vyplatená v úhrnnej výške najviac 2 000 eur za zdaňovacie obdobie len od jedného 

zamestnávateľa, pričom, ak takáto sociálna výpomoc presiahne v zdaňovacom období 2 000 eur, do 
základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len sociálna výpomoc nad takto ustanovenú 
sumu; za splnenie podmienky nepretržitosti sa považuje aj to, ak sa dočasná pracovná neschopnosť u 
zamestnanca začala v predchádzajúcom zdaňovacom období, pričom do prevažnej časti 
zdaňovacieho obdobia sa započítava aj obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti z 
predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, 
   m) nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi od zamestnávateľa za účelom zabezpečenia 
dopravy zamestnanca na miesto výkonu práce a späť podľa § 19 ods. 2 písm. s) vo výške rozdielu 
medzi sumou výdavkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom a sumou hradenou 
zamestnancami zamestnávateľovi za takto poskytnutú dopravu pripadajúceho na príslušného 
zamestnanca, ak úhrada od  zamestnancov v úhrne dosiahne aspoň  

1. 60 % zo sumy výdavkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom na zabezpečenie 
takejto  dopravy; ak úhrada od zamestnancov v úhrne nedosiahne aspoň 60 %, do základu 
dane (čiastkového základu dane) zamestnanca sa zahrnie plnenie vo výške rozdielu medzi 
sumou zodpovedajúcou 60 % zo sumy výdavkov preukázateľne vynaložených 
zamestnávateľom a úhradou od zamestnancov pripadajúce na zamestnanca, alebo 

2. 30 % zo sumy výdavkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom na zabezpečenie 
takejto dopravy, pričom prevažujúca činnosť zamestnávateľa je výroba vykonávaná vo 
viaczmennej prevádzke a takýto spôsob dopravy na miesto výkonu práce využíva 
najmenej 30 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov;

24c
) ak úhrada 
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od zamestnancov v úhrne nedosiahne aspoň 30 %, do základu dane (čiastkového základu 
dane) zamestnanca sa zahrnie plnenie vo výške rozdielu medzi sumou zodpovedajúcou 30 
% zo sumy výdavkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom a úhradou od 
zamestnancov pripadajúce na zamestnanca. 

 
    n) suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov24d) vyplatená v termíne podľa 
osobitných predpisov24e) najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma 
vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške 
priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca24f) a pracovnoprávny 
(štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného 
kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov; do základu dane (čiastkového základu 
dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie,  
    o) suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov

24g
) vyplatená v termíne podľa 

osobitných predpisov
24e

) najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma 
vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške 
priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca

24f
) a pracovnoprávny 

(štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. októbru príslušného 
kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov a za príslušné zdaňovacie obdobie bolo 
zamestnancovi vyplatené peňažné plnenie, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie podľa písmena 
n); do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na 
ktorú sa vzťahuje oslobodenie. 
     
 
 

Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane  
§ 39  

 
 (1) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný viesť pre zamestnancov mzdové listy s 
výnimkou uvedenou v odseku 4 a výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie za každý kalendárny 
mesiac aj za celé zdaňovacie obdobie.   
 (2) Mzdový list musí na daňové účely obsahovať   
   a) meno a priezvisko zamestnanca, a to aj predchádzajúce,   
   b) rodné číslo zamestnanca,   
   c) adresu trvalého pobytu zamestnanca,   
   d) mená, priezviská a rodné čísla osôb, na ktoré zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu 
dane [§ 11 ods. 3] a daňový bonus,   
   e) výšku jednotlivých nezdaniteľných častí základu dane s uvedením dôvodu ich priznania,   
   f) za každý kalendárny mesiac  
  1. počet dní výkonu práce,  
  2. úhrn vyplatených zdaniteľných miezd bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo o 
nepeňažné plnenie podľa § 5 ods. 3 písm. d) okrem súm uvedených v deviatom a desiatom bode,  
  3. sumy oslobodené od dane okrem súm uvedených v deviatom a desiatom bode, (účinnosť 
doplnených slov do bodov 2 a 3 je od 1.5.2018, z. č. 63/2018 Z. z.) 
  4. sumy poistného a príspevku, ktoré je povinný platiť zamestnanec,  
  5. základ dane, nezdaniteľné časti základu dane, zdaniteľnú mzdu, preddavok na daň,  
  6. sumu daňového bonusu,  
  7. sumu dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ.  
  8. suma príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré za zamestnanca odvádza 
zamestnávateľ,   
  9. sumu peňažného plnenia podľa osobitných predpisov

24d
) a z toho sumu oslobodenú podľa 

§ 5 ods. 7 písm. n), 
   10. sumu peňažného plnenia podľa osobitných predpisov

24g
) a z toho sumu oslobodenú 

podľa § 5 ods. 7 písm. o), (účinnosť doplnených bodov 9 a 10 je od 1.5.2018, z. č. 63/2018 Z. z.) 
   g) za zdaňovacie obdobie súčet jednotlivých údajov uvedených v písmene f),   
   h) sumu vyplatenej zamestnaneckej prémie ( § 32a),   
 
 

§ 52zr 
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018 

(zákon č. 63/2018 Z. z.) 
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 (1) Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. n) sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia 
podľa osobitných predpisov

24d
) vyplatenú v mesiaci jún 2019. 

 (2) Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. o) sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia 
podľa osobitných predpisov

24g
) vyplatenú zamestnancovi v mesiaci december 2018 za 

predpokladu, že v mesiaci jún 2018 bola zamestnancovi vyplatená aj suma peňažného plnenia 
podľa osobitných predpisov

24d
) najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku 

(funkčného platu) zamestnanca podľa osobitných predpisov.
24f

) 
 (3) Ustanovenie § 39 ods. 2 písm. f) druhý, tretí, deviaty a desiaty bod v znení účinnom 
od 1. mája 2018 sa prvýkrát použije pri vedení mzdového listu zamestnanca po 30. apríli 2018. 
 
 
 

Zdravotné poistenie - 580/2004 Z.z. 
 
 

§ 13 
Vymeriavací základ 

 
(18)Ak mal zamestnanec vyplatené peňažné plnenie, ktoré je oslobodené od dane z príjmov podľa 
osobitného predpisu,

50a
) viacerými zamestnávateľmi v sume vyššej ako ustanovuje osobitný 

predpis,
50a

) v ročnom zúčtovaní poistného sa vymeriavací základ zamestnanca podľa odseku 1 u 
každého zamestnávateľa, ktorý sa na tomto peňažnom plnení podieľal, pomerne zvýši podľa výšky 
vyplateného peňažného plnenia.  
 
 

§ 19 
Ročné zúčtovanie poistného 

(1)Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny 
rok za svojho poistenca, a ak mal zamestnávateľa, aj za tohto zamestnávateľa. Ročné zúčtovanie 
poistného zdravotná poisťovňa nemusí vykonať za poistenca,  
a)ktorý počas predchádzajúceho kalendárneho roka nebol samostatne zárobkovo činnou osobou, 
nebol poistencom, ktorý má príjem z dividend, nebol zamestnancom, ktorého príjem na uplatnenie 
odpočítateľnej položky sa znížil alebo mal znížiť o odpočítateľnú položku, nebol zamestnancom, 
ktorému bolo vyplatené peňažné plnenie podľa § 13 ods. 18, nebol platiteľom poistného podľa § 11 
ods. 2 z dôvodu jeho účasti na štrajku, a súčasne v čase, keď bol  
1. 
platiteľom poistného podľa § 11 ods. 2, jeho príjem podľa § 13 ods. 7 nepresiahol úhrn minimálnych 
základov podľa § 13 ods. 10 a 11,  
2. 
zamestnancom a nemal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e),  
 
 

§ 20 
Vykazovanie poistného 

(1) Zamestnávateľ je povinný vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni preddavky na poistné za 
príslušný kalendárny mesiac v členení podľa jednotlivých zamestnancov, za ktorých odvádza poistné 
a za zamestnávateľa (ďalej len „mesačný výkaz“). V mesačnom výkaze je zamestnávateľ povinný 
uviesť celkovú výšku príjmu, na ktorého vyplatenie vznikol zamestnancovi nárok, výšku príjmu na 
uplatnenie odpočítateľnej položky, výšku uplatnenej odpočítateľnej položky, sumu vyplateného 
peňažného plnenia, ktoré je oslobodené od dane z príjmov podľa osobitného predpisu,

50a
) vymeriavací 

základ podľa § 13 a preddavok na poistné podľa § 16. Ak má zamestnávateľ najmenej troch 
zamestnancov, je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.  
 
 

§38em 
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018 

(1)Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 sa v kalendárnom roku 2018 znižuje o sumu vyplateného 
peňažného plnenia podľa osobitných predpisov,

66
) najviac o 500 eur v úhrne od všetkých 

zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia je najmenej vo výške priemerného 
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mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca podľa osobitných predpisov
67

) a pracovnoprávny 
(štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu 2018 trval nepretržite 
aspoň 24 mesiacov.  
(2)Ak mal zamestnanec vyplatené peňažné plnenie podľa osobitných predpisov,

66
) viacerými 

zamestnávateľmi v sume vyššej ako 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, v ročnom 
zúčtovaní poistného za rok 2018 sa vymeriavací základ zamestnanca podľa odseku 1 u každého 
zamestnávateľa, ktorý sa na tomto peňažnom plnení podieľal, pomerne zvýši podľa výšky vyplateného 
peňažného plnenia. Ustanovenie § 13 ods. 18 platí rovnako aj na zamestnanca, ktorý mal v roku 2018 
vyplatené peňažné plnenie podľa osobitného predpisu,

68
) viacerými zamestnávateľmi.  

(3)Zamestnávateľ, ktorý vyplatil zamestnancovi peňažné plnenie podľa osobitných predpisov,
66

) v 
kalendárnom roku 2018, je povinný v mesačnom výkaze uviesť aj sumu vyplateného peňažného 
plnenia podľa odseku 1.  
 
 

Sociálne poistenie - 461/2003 Z.z. 
 

§ 293ec 
Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2018 

(1)Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 je aj príjem oslobodený od 
dane podľa osobitného predpisu,

125
) ktorý plynie zamestnancovi počas kalendárneho roka 2019 a 

2020.  
(2)Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 je aj príjem oslobodený od 
dane podľa osobitného predpisu,

126
) ktorý plynie zamestnancovi počas kalendárneho roka 2018.  

 
 
 
 
 
 
EKONOMICKÁ  KANCELÁRIA Nitra 
 
Máj 2018 
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