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Z Á  K O N

zo 4. de cem bra 2003

o dani z príj mov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

PRVÁ  ČASŤ

ZÁ KLAD NÉ USTA NO VE NIA

§ 1

Pred met úpra vy

(1) Ten to zá kon upra vu je
a) daň z príj mov fy zic kej oso by ale bo práv nic kej oso by

(ïa lej len „daň“),
b) spô sob pla te nia a vy be ra nia dane.

(2) Me dzi ná rod ná zmlu va, kto rá bola schvá le ná, ra ti -
fi ko va ná a vy hlá se ná spô so bom usta no ve ným zá ko -
nom (ïa lej len „me dzi ná rod ná zmlu va“), má pred nos�
pred tým to zá ko nom.

§ 2

Zá klad né po jmy

Na úče ly toh to zá ko na sa ro zu mie
a) da ňov ní kom fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba,
b) pred me tom dane prí jem (vý nos) z čin nos ti da ňov ní -

ka a z na kla da nia s ma jet kom da ňov ní ka okrem oso -
bit ne vy me dze né ho pred me tu dane pod ¾a § 12
ods. 2,

c) príj mom pe ňaž né pl ne nie a ne pe ňaž né pl ne nie do -
siah nu té aj zá me nou, oce ne né ce na mi bež ne po u ží -
va ný mi v mies te a v čase pl ne nia ale bo spot re by, a to
pod ¾a dru hu, kva li ty, prí pad ne mie ry opot re be nia
pred met né ho pl ne nia, ak ten to zá kon ne us ta no vu je
inak,

d) da ňov ní kom s ne ob me dze nou da ňo vou po vin nos �ou
1. fy zic ká oso ba, kto rá má na úze mí Slo ven skej re -

pub li ky tr va lý po byt ale bo sa tu ob vyk le zdr žia va;
fy zic ká oso ba sa ob vyk le zdr žia va na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky, ak na úze mí Slo ven skej re pub -
li ky nemá tr va lý po byt, ale sa tu zdr žia va as poň
183 dní v prí sluš nom ka len dár nom roku, a to sú -
vis le ale bo v nie ko¾ kých ob do biach; do toh to ob -
do bia sa za po čí ta va kaž dý, aj za ča tý deň po by tu,

2. práv nic ká oso ba, kto rá má na úze mí Slo ven skej
re pub li ky síd lo ale bo mies to sku toč né ho ve de nia;
mies tom sku toč né ho ve de nia je mies to, kde sa
pri jí ma jú ria dia ce a ob chod né roz hod nu tia šta tu -
tár nych or gá nov a do zor ných or gá nov práv nic kej

oso by, aj ak ad re sa toh to mies ta nie je za pí sa ná
v ob chod nom re gis tri,

e) da ňov ní kom s ob me dze nou da ňo vou po vin nos �ou
1. fy zic ká oso ba ne uve de ná v pís me ne d) pr vom bode,
2. fy zic ká oso ba uve de ná v pís me ne d) pr vom bode,

kto rá sa na úze mí Slo ven skej re pub li ky ob vyk le
zdr žia va len na úče ly štú dia ale bo lie če nia ale bo
kto rá hra ni ce do Slo ven skej re pub li ky pre kra ču je 
den ne ale bo v do hod nu tých ča so vých ob do biach
len na úče ly vý ko nu zá vis lej čin nos ti, kto rej zdroj
je na úze mí Slo ven skej re pub li ky,

3. práv nic ká oso ba ne uve de ná v pís me ne d) dru hom 
bode,

f) pred me tom dane da ňov ní ka s ne ob me dze nou da ňo -
vou po vin nos �ou prí jem (vý nos) ply nú ci zo zdro jov na
úze mí Slo ven skej re pub li ky a zo zdro jov v za hra ni čí,

g) pred me tom dane da ňov ní ka s ob me dze nou da ňo vou 
po vin nos �ou prí jem (vý nos) ply nú ci zo zdro jov na
úze mí Slo ven skej re pub li ky (§ 16), 

h) zda ni te¾ ným príj mom prí jem, kto rý je pred me tom
dane a nie je oslo bo de ný od dane pod ¾a toh to zá ko na
ani me dzi ná rod nej zmlu vy,

i) da ňo vým vý dav kom vý da vok (ná klad) na do siah nu -
tie, za bez pe če nie a udr ža nie príj mov pre u ká za te¾ ne
vy na lo že ný da ňov ní kom, za úč to va ný v účtovníctve1)
da ňov ní ka ale bo za e vi do va ný v evi den cii da ňov ní ka
pod ¾a § 6 ods. 11, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak,

j) zá kla dom dane roz diel, o kto rý zda ni te¾ né príj my
pre vy šu jú da ňo vé vý dav ky (§ 19) pri reš pek to va ní
vec nej a ča so vej sú vis los ti zda ni te¾ ných príj mov
a da ňo vých vý dav kov v prí sluš nom zda ňo va com ob -
do bí, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak,

k) da ňo vou stra tou roz diel, o kto rý da ňo vé vý dav ky
pre vy šu jú zda ni te¾ né príj my pri reš pek to va ní vec nej
a ča so vej sú vis los ti zda ni te¾ ných príj mov a da ňo -
vých vý dav kov v prí sluš nom zda ňo va com ob do bí,

l) zda ňo va cím ob do bím ka len dár ny rok, ak ten to zá -
kon ne us ta no vu je inak,

m) ob chod ným ma jet kom sú hrn ma jet ko vých hod nôt,
a to vecí, po h¾a dá vok a iných práv a pe niaz mi oce ni -
te¾ ných iných hod nôt, kto ré sú vo vlast níc tve fy zic -
kej oso by, kto rá má príj my pod ¾a § 6, a kto ré sa  vy -
užívajú na do siah nu tie, za bez pe če nie a udr ža nie
príj mov pod ¾a § 6, kto ré táto fy zic ká oso ba úč tu je
ale bo úč to va la,1) evi du je ale bo evi do va la pod ¾a § 6
ods. 11,

n) zá vis lou oso bou blíz ka oso ba2) ale bo eko no mic ky,
per so nál ne ale bo inak pre po je ná oso ba,
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1) Zá kon č. 431/2002 Z. z. o úč tov níc tve.
2) § 116 a 117 Ob čian ske ho zá kon ní ka.



o) eko no mic kým ale bo per so nál nym pre po je ním účas�
oso by na ma jet ku, kon tro le ale bo ve de ní inej oso by
ale bo vzá jom ný vz�ah me dzi oso ba mi, kto ré sú pod
kon tro lou ale bo ve de ním tej is tej oso by ale bo v kto -
rých má táto oso ba pria my ale bo ne pria my ma jet ko -
vý po diel, pri čom účas �ou na
1. ma jet ku ale bo kon tro le sa ro zu mie viac ako 25 %

pria my ale bo ne pria my po diel ale bo ne pria my od -
vo de ný po diel na zá klad nom ima ní ale bo na hla -
so va cích prá vach, pri čom ne pria my po diel sa vy -
po čí ta sú či nom per cen tu ál nej výš ky pria mych
po dielov vy de le ných sto mi a tak to vy po čí ta ný vý -
sle dok sa vy ná so bí sto mi a ne pria my od vo de ný
po diel sa vy po čí ta súč tom ne pria mych po dielov;
ne pria my od vo de ný po diel sa po u ži je len na vý po -
čet výš ky účas ti jed nej oso by na ma jet ku ale bo
kon tro le inej oso by, ak táto jed na oso ba má účas�
na ma jet ku ale bo kon tro le nie ko¾ kých osôb, z kto -
rých kaž dá má účas� na ma jet ku ale bo kon tro le
tej is tej inej oso by; ak výš ka ne pria me ho od vo de -
né ho po dielu pre sa hu je 50 %, všet ky oso by,  pro -
stredníctvom kto rých sa jeho výš ka po čí tala, sú
eko no mic ky pre po je né bez oh¾a du na sku toč nú
výš ku ich po dielu,

2. ve de ní sa ro zu mie vz�ah čle nov šta tu tár nych or -
gá nov ale bo čle nov do zor ných or gá nov ob chod nej
spo loč nos ti ale bo druž stva k tej to ob chod nej spo -
loč nos ti ale bo druž stvu,

p) iným pre po je ním ob chod ný vz�ah vy tvo re ný len na
účel zní že nia zá kla du dane ale bo zvý še nia da ňo vej
stra ty,

r) za hra nič nou zá vis lou oso bou vzá jom ne pre po je ná
tu zem ská fy zic ká oso ba ale bo tu zem ská práv nic ká
oso ba so za hra nič nou fy zic kou oso bou ale bo za hra -
nič nou práv nic kou oso bou spô so bom pod ¾a pís me -
na n); rov na ko sa po su dzu je aj vz�ah me dzi da ňov ní -
kom s ne ob me dze nou da ňo vou po vin nos �ou a jeho
stá ly mi pre vádz kar ňa mi v za hra ni čí, ako aj vz�ah
me dzi da ňov ní kom s ob me dze nou da ňo vou po vin -
nos �ou a jeho stá lou pre vádz kar ňou na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky,

s) fi nanč ným pre ná jmom ná jom ma jet ku s do jed na -
ným prá vom kúpy pre na ja tej veci, pri kto rom bez
zby toč né ho od kla du po skon če ní doby ná jmu pre -
chá dza vlast níc ke prá vo k pred me tu ná jmu z pre na -
jí ma te ¾a na ná jom cu a ná jom ca po čas tr va nia ná jmu 
od pi su je pre na ja tý ma je tok spô so bom pod ¾a § 26
ods. 8.

DRU HÁ  ČASŤ

DAŇ FY ZIC KEJ OSO BY

§ 3

Pred met dane

(1) Pred me tom dane sú
a)  príj my zo zá vis lej čin nos ti (§ 5),
b)  príj my z pod ni ka nia, z inej samo stat nej zá rob ko vej

čin nos ti a z pre ná jmu (§ 6),
c)  príj my z ka pi tá lo vé ho ma jet ku (§ 7),
d)  ostat né príj my (§ 8).

(2) Pred me tom dane nie je
a) pri ja tá ná hra da opráv ne nej oso by pod ¾a oso bit ných

pred pi sov,3) prí jem zís ka ný vy da ním,3) darovaním4)
ale bo dedením5) ne hnu te¾ nos ti, bytu, ne by to vé ho
prie sto ru ale bo ich čas tí (ïa lej len „ne hnu te¾ nos�“)
ale bo hnu te¾ nej veci, prá va ale bo inej ma jet ko vej
hod no ty okrem príj mu z neho ply nú ce ho a okrem
da rov pos kyt nu tých v sú vis los ti s vý ko nom čin nos ti
pod ¾a § 5 ale bo § 6,

b) úver a pô žič ka,
c) po diel na zis ku vy plá ca ný po zda ne ní ob chod nou

spo loč nos �ou ale bo druž stvom, ale bo ob dob nou
práv nic kou oso bou v za hra ni čí, vy rov na cí po diel,
po diel na lik vi dač nom zos tat ku ob chod nej spo loč -
nos ti ale bo druž stva a po diel na vý sled ku pod ni ka -
nia vy plá ca ný po zda ne ní ti ché mu spo loč ní ko vi ok -
rem po dielu na zis ku spo loč ní ka ve rej nej ob chod nej
spo loč nos ti a kom ple men tá ra ko man dit nej spo loč -
nos ti a ok rem po dielu spo loč ní ka ve rej nej ob chod nej 
spo loč nos ti a kom ple men tá ra ko man dit nej spo loč -
nos ti na lik vi dač nom zos tat ku pri lik vi dá cii spo loč -
nos ti a vy rov na cie ho po dielu pri zá ni ku účas ti spo -
loč ní ka vo ve rej nej ob chod nej spo loč nos ti ale bo pri
zá ni ku účas ti kom ple men tá ra v ko man dit nej spo -
loč nos ti,

d) po diel čle na po zem ko vé ho spo lo čen stva na vý no -
soch a na ma jet ku ur če nom na roz de le nie me dzi čle -
nov po zem ko vé ho spo lo čen stva,

e) daň z pri da nej hodnoty6) uplat ne ná na vý stu pe
u pla ti te ¾ov tej to dane, 

f) prí jem ply nú ci z dô vo du na do bud nu tia no vých
akcií7) vrá ta ne ich vý me ny pri zru še ní da ňov ní ka bez 
lik vi dá cie, a to aj vte dy, ak sú čas �ou sply nu tia, zlú -
če nia ale bo roz de le nia spo loč nos ti je aj ma je tok spo -
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3) Na prí klad zá kon č. 119/1990 Zb. o súd nej re ha bi li tá cii v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 403/1990 Zb. o zmier ne ní ná sled kov
nie ktorých ma jet ko vých krívd v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 87/1991 Zb. o mi mo súd nych re ha bi li tá ciách v zne ní ne skor ších
pred pi sov, zá kon č. 229/1991 Zb. o úpra ve vlast níc kych vz�a hov k pôde a iné mu po ¾no hos po dár ske mu ma jet ku v zne ní ne skor ších
pred pi sov, zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 319/1991 Zb. o zmier ne ní nie ktorých ma jet ko vých a iných krívd a o pô sob nos ti or gá nov
štát nej sprá vy Slo ven skej re pub li ky v ob las ti mi mo súd nych re ha bi li tá cií v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 42/1992 Zb. o úpra ve
ma jet ko vých vz�a hov a vy po ria da ní ma jet ko vých ná ro kov v druž stvách v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 105/2002 Z. z.
o pos kyt nu tí jed no ra zo vé ho fi nanč né ho prí spev ku prí sluš ní kom čes ko slo ven ských za hra nič ných ale bo spo je nec kých ar mád, ako aj
do má ce ho od bo ja v ro koch 1939 — 1945 v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 462/2002 Z. z. o pos kyt nu tí jed no ra zo vé ho fi nanč né ho
prí spev ku po li tic kým väz ňom v zne ní zá ko na č. 665/2002 Z. z. 

4) Na prí klad § 628 až 630 Ob čian ske ho zá kon ní ka.
5) Na prí klad § 460 až 487 Ob čian ske ho zá kon ní ka. 
6) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 289/1995 Z. z. o dani z pri da nej hod no ty v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
7) § 208 Ob chod né ho zá kon ní ka.



loč nos ti so síd lom v člen ských štá toch Eu róp skej
únie.

§ 4

Zá klad dane

(1) Zá klad dane sa zis tí ako sú čet čiast ko vých zá kla -
dov dane pod ¾a jed not li vých dru hov príj mov uve de ných 
v § 5 až 8.

(2) Zá klad dane zis te ný pod ¾a jed not li vých dru hov
príj mov uve de ných v § 6 až 8 sa zni žu je o da ňo vú stra -
tu. Da ňo vú stra tu ale bo jej čas�, kto rú ne mož no uplat -
ni� pri zda ne ní príj mov v zda ňo va com ob do bí, v kto rom
vznik la, mož no od po čí ta� od úhrnu čiast ko vých zá kla -
dov dane zis te ných pod ¾a jed not li vých dru hov príj mov
uve de ných v § 6 až 8 v na sle du jú cich zda ňo va cích ob -
do biach pod ¾a § 30. 

(3) Príj my zo zá vis lej čin nos ti (§ 5) ply nú ce da ňov ní -
ko vi naj dlh šie do 31. ja nu ára po skon če ní zda ňo va cie -
ho ob do bia, za kto ré sa do siah li, sú sú čas �ou zá kla du
dane za toto zda ňo va cie ob do bie. 

(4) Vý dav ky vy na lo že né na zá so by a iné ne vy hnut ne
vy na lo že né vý dav ky spo je né so za ča tím čin nos ti vy na -
lo že né v ka len dár nom roku, kto rý pred chá dzal roku,
v kto rom da ňov ník s príj ma mi pod ¾a § 6 za čal túto čin -
nos� vy ko ná va�, sa za hr nú do zá kla du dane, po čnúc
zda ňo va cím ob do bím, v kto rom za čal túto čin nos� vy -
ko ná va�. U da ňov ní ka s príj ma mi pod ¾a § 6, kto rý po -
kra ču je v činnosti8) po ru či te ¾a, sa pri hliad ne aj na zá -
so by zís ka né z de dič stva po po ru či te ¾o vi, kto rý mal
príj my pod ¾a § 6, ak o tie to zá so by bol zvý še ný zá klad
dane po ru či te ¾a pod ¾a § 17 ods. 8. 

(5) Prí jem z pre daja ne hnu te¾ nos tí a hnu te¾ ných vecí, 
kto ré boli za hr nu té do ob chod né ho ma jet ku a kto ré da -
ňov ník vy u ží val len sčas ti na pod ni ka nie ale bo na inú
samo stat nú zá rob ko vú čin nos� ale bo ich da ňov ník pre -
na jí mal len sčas ti, kto rý nie je oslo bo de ný od dane  po -
d¾a § 9 ods. 1 písm. b) až d), sa za hr nie do zá kla du dane
len v tom po me re, v akom da ňov ník ten to ma je tok  vy -
užíval na uve de né čin nos ti.

(6) Prí jem, z kto ré ho sa daň vy be rá zráž kou pod ¾a
§ 43, sa za hŕ ňa do zá kla du dane, ak vy bra ním zráž ky
nie je spl ne ná da ňo vá po vin nos� ale bo ak da ňov ník,
kto rý nie je po vin ný tie to príj my úč to va�, vy u žil mož -
nos� od po čí ta� daň vy bra nú zráž kou ako pred da vok na
daň pod ¾a § 43 ods. 7.

(7) Prí jem, pre kto rý je usta no ve né, že sa daň vy bra -
ná pod ¾a § 43 ods. 6 po va žu je za spl ne nie da ňo vej po -
vin nos ti, sa do zá kla du dane ne za hŕ ňa.

(8) Príj my uve de né v § 6 ods. 3, § 7 a 8, kto ré ply nú
man že lom z ich bez pod ie lo vé ho spo lu vlas tníc tva, sa
za hŕ ňa jú do zá kla du dane v rov na kom po me re u kaž dé -
ho z nich, ak sa ne do hod nú inak; v tom is tom po me re
sa za hŕ ňa jú do zá kla du dane vý dav ky vy na lo že né na
do siah nu tie, za bez pe če nie ale bo udr ža nie tých to príj -
mov.

§ 5

Príj my zo zá vis lej čin nos ti

(1) Príj ma mi zo zá vis lej čin nos ti sú
a) príj my zo sú čas né ho ale bo z pred chá dza jú ce ho pra -

cov nop ráv ne ho vz�a hu, slu žob né ho po me ru, štát no -
za mes tna nec ké ho po me ru ale bo člen ské ho po me ru,
ale bo z ob dob né ho vz�a hu, v kto rom je da ňov ník pri
vý ko ne prá ce pre pla ti te ¾a príj mu po vin ný do dr žia -
va� po ky ny ale bo prí ka zy pla ti te ¾a príj mu, ako aj
príj my za prá cu žia kov a štu den tov v rám ci prak tic -
ké ho vy u čo va nia, 

b) príj my za prá cu čle nov druž stiev, spo loč ní kov a ko -
na te ¾ov spo loč nos tí s ru če ním ob me dze ným a ko -
man di tis tov ko man dit ných spo loč nos tí, a to aj keï
nie sú po vin ní pri vý ko ne prá ce pre druž stvo ale bo
pre spo loč nos� do dr žia va� prí ka zy inej oso by,

c) pla ty a funk čné prí plat ky ústav ných či ni te ¾ov Slo -
ven skej re pub li ky, ve rej né ho ochran cu práv, pro ku -
rá to rov Slo ven skej re pub li ky a ve dú cich ostat ných
ústred ných or gá nov štát nej sprá vy Slo ven skej re -
pub li ky usta no ve né oso bit ný mi pred pis mi,9)

d) od me ny za vý kon funk cie v štát nych or gá noch, v or -
gá noch územ nej samo sprá vy a v or gá noch iných
práv nic kých osôb ale bo spo lo čen stiev,10) ak ne jde
o príj my pod ¾a pís me na a) ale bo pís me na b), ale bo
od me ny za vý kon funk cie, ak ne jde o príj my uve de né 
v pís me nách a), b) a g),

e) od me ny ob vi ne ných vo väzbe11) a od me ny od sú de -
ných vo vý ko ne tres tu od ňa tia slo bo dy pos ky to va né
pod ¾a oso bit né ho pred pi su,12)

f) príj my z pros tried kov so ciál ne ho fon du pos ky to va né 
pod ¾a oso bit né ho pred pi su,13) 

g) príj my ply nú ce v sú vis los ti s mi nu lým, sú čas ným
ale bo bu dú cim vý ko nom zá vis lej čin nos ti ale bo
funk cie bez oh¾a du na to, či da ňov ník pre pla ti te ¾a
príj mu sku toč ne vy ko ná val, vy ko ná va ale bo bude
vy ko ná va� túto zá vis lú čin nos� ale bo funk ciu,

h) ob služ né.14)

(2) Príj ma mi pod ¾a od se ku 1 sú bez oh¾a du na ich
práv ny dô vod pra vi del né, ne pra vi del né ale bo jed no ra -
zo vé príj my, kto ré sa vy plá ca jú, po u ka zu jú ale bo pri pi -
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8
) Na prí klad § 13 zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.

 9
) Na prí klad zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 120/1993 Z. z. o pla to vých po me roch nie ktorých ústav ných či ni te ¾ov Slo ven skej
re pub li ky v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 385/2000 Z. z. o sud coch a prí se dia cich a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov
v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 154/2001 Z. z. o pro ku rá to roch a práv nych ča ka te ¾och pro ku ra tú ry v zne ní zá ko na č. 669/2002
Z. z., zá kon č. 564/2001 Z. z. o ve rej nom ochran co vi práv v zne ní zá ko na č. 411/2002 Z. z.

10
) Na prí klad zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 182/1993 Z. z. o vlast níc tve by tov a ne by to vých prie sto rov v zne ní ne skor ších
pred pi sov, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 181/1995 Z. z. o po zem ko vých spo lo čen stvách.

11
) § 16 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 156/1993 Z. z. o vý ko ne väz by v zne ní zá ko na č. 451/2002 Z. z.

12
) § 19 ods. 2 písm. e), § 29 ods. 1 a § 29a zá ko na č. 59/1965 Zb. o vý ko ne tres tu od ňa tia slo bo dy v zne ní ne skor ších pred pi sov.

13
) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 152/1994 Z. z. o so ciál nom fon de a o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 286/1992 Zb. o da niach
z príj mov v zne ní ne skor ších pred pi sov v zne ní ne skor ších pred pi sov.

14
) Na prí klad § 39 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 194/1990 Zb. o lo té riách a iných po dob ných hrách v zne ní ne skor ších pred pi sov.



su jú k dob ru, ale bo spo čí va jú v inej for me pl ne nia da -
ňov ní ko vi s tý mi to príj ma mi (ïa lej len „za mest na nec“)
od pla ti te ¾a tých to príj mov (ïa lej len „za mest ná va te¾“)
ale bo v sú vis los ti s vý ko nom zá vis lej čin nos ti. Ta kými -
to príj ma mi sú aj príj my, kto ré po be rá oso ba, na kto rú
pre šlo zo za mest nan ca prá vo na tie to príj my.

(3) Príj mom za mest nan ca, kto ré mu za mest ná va te¾
pos ky tu je mo to ro vé vo zid lo na po u ží va nie na slu žob né
a súk rom né úče ly, je aj suma vo výš ke 1 % zo vstup nej
ceny (§ 25) vo zid la za kaž dý, aj za ča tý ka len dár ny me -
siac pos kyt nu tia na ta ké to úče ly. Ak ide o pre na ja té vo -
zid lo, vy chá dza sa z ob sta rá va cej ceny vo zid la u pô vod -
né ho vlast ní ka, a to aj v prí pa de, ak dô jde k ná sled nej
kúpe pre na ja té ho vo zid la. Ak v ob sta rá va cej cene vo -
zid la nie je za hr nu tá daň z pri da nej hod no ty,6) na úče ly
toh to usta no ve nia sa o túto daň cena zvý ši.

(4) Za mest ná va te ¾om je aj da ňov ník s ne ob me dze nou 
da ňo vou po vin nos �ou, pre kto ré ho za mest na nec vy ko -
ná va prá cu pod ¾a jeho po ky nov a prí ka zov, aj keï sa
prí jem za túto prá cu na zá kla de zmluv né ho vz�a hu vy -
plá ca pros tred níc tvom oso by so síd lom ale bo s byd li s -
kom v za hra ni čí. Na úče ly toh to zá ko na sa tak to vy plá -
ca ný prí jem po va žu je za prí jem, kto rý vy plá ca da ňov ník 
s ne ob me dze nou da ňo vou po vin nos �ou. Ak v úhra dách
za mest ná va te ¾a oso be so síd lom ale bo s byd li skom
v za hra ni čí nie je pre u ká za ná sku toč ná výš ka príj mov
za mest nan cov, po va žu je sa za prí jem za mest nan cov
celá úhra da. 

(5) Ok rem príj mov, kto ré nie sú pred me tom dane
pod ¾a § 3 ods. 2, nie je pred me tom dane ani
a) ces tov ná ná hra da pos ky to va ná v sú vis los ti s vý ko -

nom zá vis lej čin nos ti do výš ky, na kto rú vznik ne za -
mest nan co vi ná rok pod ¾a oso bit ných pred pi sov,15)

b) ne pe ňaž né pl ne nie vo výš ke hod no ty pos ky to va ných 
osob ných ochran ných pra cov ných pros tried kov
pod ¾a oso bit ných pred pi sov, osob ných hy gie nic kých 
pros tried kov a pra cov né ho ob le če nia (napr. pra cov -
né ode vy, uni for my) vrá ta ne ich udr žia va nia ale bo
suma, kto rou za mest ná va te¾ uhrá dza za mest nan co -
vi pre u ká za né vý dav ky vy na lo že né na tie to úče ly,

c) suma pri ja tá za mest nan com ako pred da vok od za -
mest ná va te ¾a, aby ju v jeho mene vy na lo žil, ale bo
suma, kto rou za mest ná va te¾ uhrá dza za mest nan co -
vi pre u ká za né vý dav ky, kto ré za mest na nec za za -
mest ná va te ¾a vy na lo žil zo svoj ho tak, ako by ich vy -
na lo žil pria mo za mest ná va te¾, 

d) suma do výš ky usta no ve nej oso bit ným predpisom16)
na úhra du nie ktorých vý dav kov za mest nan ca,

e)  hod no ta pos ky to va ných re kon dič ných po by tov, re -
ha bi li tač ných po by tov, kon dič ných re ha bi li tá cií

a pre ven tív nej zdra vot nej sta rost li vos ti v prí pa doch
a za pod mie nok usta no ve ných oso bit ným pred pi -
som,17)

f) ná hra da za po u ží va nie vlast né ho ná ra dia, za ria de -
nia a pred me tov pot reb ných na vý kon prá ce pod ¾a
oso bit né ho pred pi su,18) ak výš ka ná hra dy je ur če ná
na zá kla de kal ku lá cie sku toč ných vý dav kov,

g) ná hra da vý dav kov a pl ne nie pos ky to va né v sú vis los -
ti s vý ko nom funk cie, na kto ré vzni ká ná rok pod ¾a
oso bit ných pred pi sov,9) okrem ná hra dy ušlé ho zda -
ni te¾ né ho príj mu a ná hra dy za stra tu času.

(6) Pred me tom dane nie sú pl ne nia pod ¾a od se ku 5
písm. b) a f), kto ré za mest ná va te¾ pa u ša li zo val za pod -
mie nok, že pri vý po čte pa u šál nej sumy vy chá dzal
z prie mer ných pod mie nok roz ho du jú cich na pos ky to -
va nie tých to pl ne ní, pri čom ich výš ka bola ur če ná na
zá kla de pre u ká za nej kal ku lá cie sku toč ných vý dav kov.
Ak sa zme nia pod mien ky, pod ¾a kto rých sa pa u šál na
suma ur či la, za mest ná va te¾ je po vin ný túto sumu pre -
skú ma� a upra vi�.

(7) Ok rem príj mov oslo bo de ných od dane pod ¾a § 9
sú od dane oslo bo de né aj príj my pos kyt nu té ako
a) suma vy na lo že ná za mest ná va te ¾om na do ško ¾o va nie 

za mest nan ca, kto ré sú vi sí s čin nos �ou ale bo s pod -
ni ka ním za mest ná va te ¾a; toto oslo bo de nie sa ne -
vz�a hu je na sumy vy plá ca né za mest nan co vi ako ná -
hra da za ušlý zda ni te¾ ný prí jem,

b) hod no ta stra vy pos ky to va nej za mest ná va te ¾om za -
mest nan co vi na spot re bu na pra co vi sku ale bo
v rám ci stra vo va nia za bez pe čo va né ho pros tred níc -
tvom iných sub jek tov,19)

c) hod no ta ne al ko ho lic kých ná po jov pos ky to va ných
za mest ná va te ¾om za mest nan co vi na spot re bu na
pra co vi sku, 

d) po u ži tie re kre ačné ho, zdra vot níc ke ho, vzde lá va cie -
ho, pred škol ské ho, te lo vý chov né ho ale bo špor to vé -
ho za ria de nia za mest ná va te ¾a za mest nan com; rov -
na ko sa po su dzu je aj ta ké to pl ne nie pos kyt nu té
man že lo vi (man žel ke) za mest nan ca a de �om, kto ré
sa na úče ly toh to zá ko na po va žu jú za vy ži vo va né
oso by (§ 33) toh to za mest nan ca ale bo jeho man žel ky
(man že la), 

e) po ist né na ve rej né zdra vot né po is te nie,20) po ist né na
so ciál ne po is te nie,21) po ist né na so ciál ne
zabezpečenie22) a prí spev ky na sta ro bné dô chod ko vé 
spo re nie pod ¾a oso bit né ho pred pi su (ïa lej len „po -
ist né a prí spev ky“), kto ré je po vin ný pla ti� za mest ná -
va te¾ za za mest nan ca,

f) ná hra da príj mu a prí pla tok k ná hra de príj mu pri do -
čas nej pra cov nej ne schop nos ti pos ky to va ná za -
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15
) Na prí klad zá kon č. 283/2002 Z. z. o ces tov ných ná hra dách. 

16
) Na prí klad § 18 až 33 zá ko na č. 283/2002 Z. z.

17
) Na prí klad Zá kon ník prá ce.

18
) § 145 Zá kon ní ka prá ce.

19
) Na prí klad § 152 Zá kon ní ka prá ce.

20
) Na prí klad zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 273/1994 Z. z. o zdra vot nom po is te ní, fi nan co va ní zdra vot né ho po is te nia,
o zria de ní Vše obec nej zdra vot nej po is �ov ne a o zria ïo va ní re zort ných, od vet vo vých, pod ni ko vých a ob čian skych zdra vot ných po is �ov ní
v zne ní ne skor ších pred pi sov.

21
) Zá kon č. 461/2003 Z. z. o so ciál nom po is te ní.

22
) Zá kon č. 328/2002 Z. z. o so ciál nom za bez pe če ní po li caj tov a vo ja kov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v znení neskorších
predpisov.



mest ná va te ¾om svoj mu za mest nan co vi pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su,23)

g) prí jem zo zá vis lej čin nos ti vy ko ná va nej na úze mí
Slo ven skej re pub li ky ply nú ci da ňov ní ko vi s ob me -
dze nou da ňo vou po vin nos �ou od za mest ná va te ¾a so
síd lom ale bo s byd li skom v za hra ni čí, ak ča so vé ob -
do bie sú vi sia ce s vý ko nom tej to čin nos ti ne pre siah -
ne 183 dní v akom ko¾ vek ob do bí 12 po sebe na sle du -
jú cich me sia cov, ak ne jde o príj my uve de né v § 16
ods. 1 písm. d) a o príj my z čin nos tí vy ko ná va ných
v stá lej pre vádz kar ni (§ 16 ods. 2), 

h) ná hra da za stra tu na zá rob ku po skon če ní pra cov -
nej ne schop nos ti vznik nu tej pra cov ným úra zom ale -
bo cho ro bou z po vo la nia, ak táto ná hra da bola ur če -
ná pev nou su mou prá vo plat ným roz hod nu tím súdu
pred 1. ja nu árom 1993. 

(8) Zá kla dom dane (čiast ko vým zá kla dom dane) sú
zda ni te¾ né príj my zo zá vis lej čin nos ti zní že né o po ist né
a prí spev ky, kto ré je po vin ný pla ti� za mest na nec, ale bo
prí spev ky na za hra nič né po is te nie za mest nan ca, na
kto ré ho sa vz�a hu je po vin né za hra nič né po is te nie rov -
na ké ho dru hu.

§ 6

Príj my z pod ni ka nia, z inej samo stat nej
zá rob ko vej čin nos ti a z pre ná jmu

(1) Príj ma mi z pod ni ka nia sú
a) príj my z po ¾no hos po dár skej vý ro by, les né ho a vod -

né ho hos po dár stva,24)
b) príj my zo živ nos ti,25)
c) príj my z pod ni ka nia vy ko ná va né ho pod ¾a oso bit -

ných predpisov26) ne uve de né v pís me nách a) a b),
d) príj my spo loč ní kov ve rej nej ob chod nej spo loč nos ti

a kom ple men tá rov ko man dit nej spo loč nos ti pod ¾a
od se kov 7 a 8.

(2) Príj ma mi z inej samo stat nej zá rob ko vej čin nos ti,
ak ne pat ria do príj mov uve de ných v § 5, sú príj my
a) z po u ži tia ale bo z pos kyt nu tia práv z prie my sel né ho

ale bo iné ho du šev né ho vlast níc tva vrá ta ne au tor -
ských práv a práv prí buz ných au tor ské mu prá vu,27)
a to vrá ta ne príj mov z vy dá va nia, roz mno žo va nia
a roz ši ro va nia li te rár nych a iných diel na vlast né ná -
kla dy, 

b) z čin nos tí,28) kto ré nie sú živ nos �ou ani pod ni ka ním,

c) znal cov a tl moč ní kov za čin nos� pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.29)

(3) Príj ma mi z pre ná jmu, ak ne jde o príj my uve de né
v od se ku 1 a v § 5, sú príj my z pre ná jmu ne hnu te¾ nos tí.

(4) Príj ma mi pod ¾a od se ku 3 sú aj príj my z pre ná jmu
hnu te¾ ných vecí, kto ré sa pre na jí ma jú ako prí slu šen -
stvo ne hnu te¾ nos ti.

(5) Príj mom z pod ni ka nia ale bo z inej samo stat nej zá -
rob ko vej čin nos ti je aj 
a) prí jem z aké ho ko¾ vek na kla da nia s ob chod ným ma -

jet kom da ňov ní ka, 
b) úro ky z pe ňaž ných pros tried kov na bež ných úč toch,

kto ré sa po u ží vajú v sú vis los ti s do sa ho va ním príj -
mov z pod ni ka nia a z inej samo stat nej zá rob ko vej
čin nos ti,

c) prí jem z pre daja pod ni ku ale bo jeho čas ti (§ 17
ods. 11) na zá kla de zmlu vy o pre daji pod ni ku,30)

d) výš ka od pus te né ho dlhu ale bo jeho čas ti u dlž ní ka,
kto rá sú vi sí a je dô sled kom na kla da nia s jeho ob -
chod ným ma jet kom. 

(6) Na zis te nie zá kla du dane (čiast ko vé ho zá kla du
dane) sa po u ži jú usta no ve nia § 17 až 29. Príj my uve de -
né v od se ku 1 písm. d) sa na úče ly zis te nia zá kla du
dane môžu zní ži� len za pod mie nok uve de ných v od se -
ku 9. Výš ka od pus te né ho dlhu ale bo jeho čas ti pod ¾a
od se ku 5 písm. d) sa za hr nie u dlž ní ka do zá kla du dane
v tom zda ňo va com ob do bí, v kto rom bol dlh od pus te ný.

(7) Zá kla dom dane (čiast ko vým zá kla dom dane) spo -
loč ní ka ve rej nej ob chod nej spo loč nos ti je čas� zá kla du
dane ve rej nej ob chod nej spo loč nos ti zis te né ho pod ¾a
§ 17 až 29. Táto čas� zá kla du dane sa určí v rov na kom
po me re, v akom sa roz de ¾u je zisk pod ¾a spo lo čen skej
zmlu vy, inak rov ným die lom.31) Ak vy ká že ve rej ná ob -
chod ná spo loč nos� pod ¾a § 17 až 29 da ňo vú stra tu, roz -
de ¾u je sa na spo loč ní ka čas� tej to stra ty rov na ko ako
zá klad dane. Do zá kla du dane sa za hr nie aj po diel spo -
loč ní ka ve rej nej ob chod nej spo loč nos ti na lik vi dač nom
zos tat ku pri lik vi dá cii spo loč nos ti a vy rov na cí po diel
pri zá ni ku účas ti spo loč ní ka v ob chod nej spo loč nos ti.

(8) Zá kla dom dane (čiast ko vým zá kla dom dane)
kom ple men tá ra ko man dit nej spo loč nos ti je čas� zá kla -
du dane ko man dit nej spo loč nos ti zis te né ho pod ¾a § 17
až 29 pri pa da jú ca na kom ple men tá ra. Táto čas� zá kla -
du dane sa určí v rov na kom po me re, v akom sa roz de ¾u -
je čas� zis ku pri pa da jú ca na kom ple men tá ra pod ¾a
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23
) Zá kon č. 462/2003 Z. z. o ná hra de príj mu pri do čas nej pra cov nej ne schop nos ti za mest nan ca a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.

24
) § 12a zá ko na č. 105/1990 Zb. o súk rom nom pod ni ka ní ob ča nov v zne ní zá ko na č. 219/1991 Zb.

§ 10 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 181/1995 Z. z. 
25

) Zá kon č. 455/1991 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
26

) Na prí klad zá kon č. 95/2002 Z. z. o po is �ov níc tve a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v znení zákona č. 430/2003 Z. z., zá kon
Slo ven skej ná rod nej rady č. 10/1992 Zb. o súk rom ných ve te ri nár nych le ká roch a o Ko mo re ve te ri nár nych le ká rov Slo ven skej re pub li ky
v zne ní zá ko na č. 337/1998 Z. z., zá kon č. 466/2002 Z. z. o au dí to roch a Slo ven skej ko mo re au dí to rov, zá kon Slo ven skej ná rod nej rady
č. 78/1992 Zb. o da ňo vých po rad coch a Slo ven skej ko mo re da ňo vých po rad cov v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Slo ven skej ná rod nej
rady č. 323/1992 Zb. o no tá roch a no tár skej čin nos ti (No tár sky po ria dok) v zne ní ne skor ších pred pi sov.

27
) Na prí klad zá kon č. 527/1990 Zb. o vy ná le zoch, prie my sel ných vzo roch a zlep šo va cích ná vr hoch v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon

č. 383/1997 Z. z. Au tor ský zá kon a zá kon, kto rým sa mení a do pĺ ňa Col ný zá kon v zne ní ne skor ších pred pi sov v zne ní zá ko na
č. 234/2000 Z. z.

28
) Na prí klad zá kon č. 328/1991 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov, § 58 zá ko na č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v zne ní ne skor ších
pred pi sov.

29
) Zá kon č. 36/1967 Zb. o znal coch a tl moč ní koch v zne ní zá ko na č. 238/2000 Z. z.

30
) § 476 až 488 Ob chod né ho zá kon ní ka.

31
) § 82 Ob chod né ho zá kon ní ka.



spo lo čen skej zmlu vy, inak rov ným die lom.32) Ak vy ká že
ko man dit ná spo loč nos� pod ¾a § 17 až 29 da ňo vú stra -
tu, roz de ¾u je sa na kom ple men tá ra čas� tej to stra ty
rov na ko ako zá klad dane. Do zá kla du dane sa za hr nie
aj po diel kom ple men tá ra ko man dit nej spo loč nos ti na
lik vi dač nom zos tat ku pri lik vi dá cii spo loč nos ti a vy rov -
na cí po diel pri zá ni ku účas ti kom ple men tá ra v ko man -
dit nej spo loč nos ti.

 (9) Príj my uve de né v od se ku 1 písm. d) sa na úče ly
zis te nia zá kla du dane zni žu jú o po ist né a prí spev ky,
kto ré je po vin ný pla ti� spo loč ník ve rej nej ob chod nej
spo loč nos ti alebo kom ple men tár ko man dit nej spo loč -
nos ti, za pred po kla du, že toto po ist né a prí spev ky nie
sú ná kla dom ve rej nej ob chod nej spo loč nos ti ani ko -
man dit nej spo loč nos ti. Ta ké to po ist né a prí spev ky pla -
te né ve rej nou ob chod nou spo loč nos �ou za spo loč ní kov
ale bo ko man dit nou spo loč nos �ou za kom ple men tá rov
sú u spo loč ní kov ale bo u kom ple men tá rov oslo bo de né
od dane.

(10) Ak da ňov ník, kto rý nie je pla ti te ¾om dane z pri -
da nej hod no ty, ne up lat ní pre u ká za te¾ né da ňo vé vý dav -
ky, môže uplat ni� vý dav ky vo výš ke 25 % z úhrnu príj -
mov uve de ných v od se koch 1 až 3 ok rem da ňov ní ka,
kto rý má príj my z pod ni ka nia, z inej samo stat nej zá -
rob ko vej čin nos ti a z pre ná jmu len z vy ko ná va nia re me -
sel ných živ nos tí pod ¾a oso bit né ho pred pi su,33) kto rý
môže uplat ni� vý dav ky vo výš ke 60 % z tých to príj mov.
Ak da ňov ník uplat ní vý dav ky pod ¾a toh to od se ku, v su -
mách vý dav kov sú za hr nu té všet ky da ňo vé vý dav ky da -
ňov ní ka ok rem za pla te né ho po ist né ho a prí spev kov,
kto ré je da ňov ník po vin ný pla ti�; toto po ist né a prí spev -
ky si môže da ňov ník uplat ni� vo vý dav koch v pre u ká za -
nej výš ke. Da ňov ník po čas uplat ňo va nia vý dav kov
tým to spô so bom je po vin ný vies� evi den ciu o príj moch
v ča so vom sle de, o zá so bách a o po h¾a dáv kach.

(11) Ak da ňov ník uplat ňu je pri príj moch uve de ných
v od se ku 3 pre u ká za te¾ ne vy na lo že né da ňo vé vý dav ky,
ve die po čas ce lé ho zda ňo va cie ho ob do bia evi den ciu o 
a) príj moch a da ňo vých vý dav koch v ča so vom sle de, 
b) hmot nom ma jet ku a ne hmot nom ma jet ku, kto rý

mož no od pi so va�,
c) zá so bách, po h¾a dáv kach a zá väz koch. 

(12) Evi den ciu pod ¾a od se ku 11 je da ňov ník po vin ný
ucho vá va� po dobu, v kto rej za nik ne prá vo daň vy ru bi�
ale bo do da toč ne vy ru bi� pod ¾a oso bit né ho pred pi su.34)

(13) Ak sa da ňov ník, kto rý má príj my pod ¾a od se ku
3, roz hod ne úč to va� v sús ta ve jed no du ché ho úč tov níc -
tva ale bo po dvoj né ho úč tov níc tva, aj keï táto po vin -
nos� da ňov ní ko vi ne vy plý va z oso bit ných pred pi sov,1)
je po vin ný tým to spô so bom po stu po va� po čas ce lé ho
zda ňo va cie ho ob do bia.

(14) Hnu te¾ né veci a ne hnu te¾ nos ti v bez pod ie lo vom
spo lu vlas tníc tve man že lov, kto ré vy u ží va jú na do siah -

nu tie, za bez pe če nie a udr ža nie príj mov pod ¾a od se kov
1 až 3 oba ja man že lia, za hr nie do ob chod né ho ma jet ku
je den z man že lov. Vý dav ky sú vi sia ce s vy u ží va ním
tých to hnu te¾ ných vecí a ne hnu te¾ nos tí sa roz de lia me -
dzi oboch man že lov v po me re, v akom ich vy u ží va jú pri
svo jej čin nos ti; v ta komto po me re sa roz de lí aj prí jem
z ich pre daja.

§ 7

Príj my z ka pi tá lo vé ho ma jet ku

(1) Príj ma mi z ka pi tá lo vé ho ma jet ku, ak ne jde o príj -
my pod ¾a § 6 ods. 1 písm. d), sú 
a) úro ky a ostat né vý no sy z cen ných pa pie rov, 
b) úro ky, vý hry a iné vý no sy z vkla dov na vklad ných

kniž kách vrá ta ne úro kov z pe ňaž ných pros tried kov
na vkla do vom účte a z bež né ho účtu ok rem úro kov
uve de ných v § 6 ods. 5 písm. b),

c) úro ky a iné vý no sy z pos kyt nu tých úve rov a pô ži čiek
a úro ky z hod no ty spla te né ho vkla du v do hod nu tej
výš ke spo loč ní kov ve rej ných ob chod ných spo loč -
nos tí, 

d) dáv ky z do pln ko vé ho dô chod ko vé ho spo re nia pod ¾a
oso bit né ho predpisu35) a zo sta ro bné ho dô chod ko vé -
ho spo re nia,

e) pl ne nia z po is te nia pre prí pad do ži tia ur či té ho veku;
rov na ko sa po su dzu je aj jed no ra zo vé vy rov na nie ale -
bo od byt né vy plá ca né v prí pa de po is te nia osôb pri
pred čas nom skon če ní po is te nia,

f) vý no sy zo zme niek ok rem príj mov z ich pre daja.

(2) Príj mom z ka pi tá lo vé ho ma jet ku je aj vý nos, kto rý 
vzni ká pri splat nos ti cen né ho pa pie ra z roz die lu me dzi
me no vi tou hod no tou cen né ho pa pie ra a emis ným kur -
zom pri jeho vy da ní; v prí pa de pred čas né ho spla te nia
cen né ho pa pie ra sa na mies to me no vi tej hod no ty po u ži -
je cena, za kto rú sa cen ný pa pier kúpi spä�.

(3) Z príj mov uve de ných v od se ku 1 písm. a), b), d)
a e) a v od se ku 2, ply nú cich zo zdro jov na úze mí Slo ven -
skej re pub li ky sa daň vy be rá pod ¾a § 43. V prí pa de
dlho pi sov a pok lad nič ných po u ká žok pre dá va ných pod 
ich me no vi tú hod no tu sa prí jem vo výš ke roz die lu me -
dzi ich me no vi tou hod no tou a niž šou ob sta rá va cou ce -
nou u ma ji te ¾a za hr nie do zá kla du dane pri ich splat -
nos ti. Ak príj my uve de né v od se ku 1 písm. a), b), d) a e)
a v od se ku 2 ply nú zo zdro jov v za hra ni čí, za hŕ ňa jú sa
do zá kla du dane (čiast ko vé ho zá kla du dane). 

(4) Do zá kla du dane (čiast ko vé ho zá kla du dane) sa
za hŕ ňa jú príj my uve de né v od se ku 1 písm. c) a f) ne zní -
že né o vý dav ky.

(5) Ak da ňov ník vy u ži je mož nos� od po čí ta� daň vy -
bra nú zráž kou ako pred da vok na daň pod ¾a § 43 ods. 7,
do zá kla du dane (čiast ko vé ho zá kla du dane) sa za hŕ ňa -
jú príj my uve de né v od se ku 1 písm. d) a e) zní že né o za -
pla te né vkla dy ale bo po ist né; ak ide o dô cho dok, roz de -
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32
) § 100 Ob chod né ho zá kon ní ka.

33
) Prí lo ha č. 1 zá ko na č. 455/1991 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

34
) § 45 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992 Zb. o sprá ve daní a po plat kov a o zme nách v sús ta ve územ ných fi nanč ných or gá nov

v zne ní ne skor ších pred pi sov.
35

) Na prí klad zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 123/1996 Z. z. o do pln ko vom dô chod ko vom po is te ní za mest nan cov a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 409/2000 Z. z.



lia sa za pla te né vkla dy ale bo po ist né na ob do bie
po be ra nia dô chod ku; ak nie je ob do bie po be ra nia dô -
chod ku do hod nu té, určí sa ako roz diel me dzi stred nou
dĺž kou ži vo ta pod ¾a úda jov vy hla so va ných Šta tis tic -
kým úra dom Slo ven skej re pub li ky a ve kom da ňov ní ka
v čase, keï dô cho dok za čne po prvý raz po be ra�.

§ 8

Ostat né príj my

(1) Ostat ný mi príj ma mi, ak ne jde o príj my pod ¾a § 5
až 7, sú naj mä 
a) príj my z prí le ži tost ných čin nos tí vrá ta ne príj mov

z prí le ži tost nej po ¾no hos po dár skej vý ro by, les né ho
a vod né ho hos po dár stva a z prí le ži tost né ho pre ná j -
mu hnu te¾ ných vecí,

b) príj my z pre vo du vlast níc tva ne hnu te¾ nos tí, 
c) príj my z pre daja hnu te¾ ných vecí,
d) príj my z pre vo du op cií,
e) príj my z pre vo du cen ných pa pie rov; na úče ly toh to

zá ko na sa po va žu je za pre vod cen né ho pa pie ra aj
vrá te nie (vy pla te nie) po dielo vé ho lis tu, 

f) príj my z pre vo du účas ti (po dielu) na spo loč nos ti
s ru če ním ob me dze ným, ko man dit nej spo loč nos ti
ale bo z pre vo du člen ských práv druž stva, 

g) príj my zo zde de ných práv z prie my sel né ho a iné ho
du šev né ho vlast níc tva vrá ta ne au tor ských práv
a práv prí buz ných au tor ské mu prá vu,36)

h) dôchodky37) a po dob né opa ku jú ce sa po žit ky,
i) vý hry v lo té riách a iných po dob ných hrách a vý hry

z re kla mných sú �a ží a žre bo va ní, 
j) ceny z ve rej ných sú �a ží, ceny zo sú �a ží, v kto rých je

ok ruh sú �a žia cich ob me dze ný pod mien ka mi sú �a že, 
ale bo ak ide o sú �a žia cich vy bra tých uspo ria da te ¾om 
sú �a že, a ceny zo špor to vých sú �a ží, ak ne jde o da -
ňov ní ka, ktorý špor tovú čin nos� vy ko ná va v rám ci
inej samo stat nej zá rob ko vej čin nos ti [§ 6 ods. 2
písm. b)].

(2) Do zá kla du dane (čiast ko vé ho zá kla du dane) sa
za hŕ ňa zda ni te¾ ný prí jem zní že ný o vý dav ky pre u ká za -
te¾ ne vy na lo že né na jeho do siah nu tie. Ak sú vý dav ky
spo je né s jed not li vým dru hom príj mu uve de ným v od -
se ku 1 vyš šie ako prí jem, na roz diel sa ne pri hlia da.

(3) Do zá kla du dane (čiast ko vé ho zá kla du dane) sa
za hŕ ňa jú zda ni te¾ né príj my ne zní že né o vý dav ky, ak
ide o
a) príj my pod ¾a od se ku 1 písm. i) a j), kto ré ply nú zo

zdro jov v za hra ni čí, 
b) dô chod ky.37)

(4) Do zá kla du dane (čiast ko vé ho zá kla du dane) sa
za hr nie prí jem z pre daja ne hnu te¾ nos ti pod ¾a od se ku 1
písm. b) až v tom zda ňo va com ob do bí, v kto rom sa pri -
jal, bez oh¾a du na to, v kto rom zda ňo va com ob do bí na -
do bu dol vlast níc ke prá vo k ne hnu te¾ nos ti ku pu jú ci.
Príj my uve de né v od se ku 1 písm. b) až f), vy plá ca né
v splát kach na zá kla de kúp nej zmlu vy ale bo inej zmlu -
vy, kto rou sa pre vá dza vlast níc tvo, ale bo pri ja té pred -
dav ky do hod nu té tý mi to zmlu va mi, ale bo pri ja té na zá -

kla de zmlu vy o bu dú com pre daji ale bo inom pre vo de,
sa za hr nú do zá kla du dane (čiast ko vé ho zá kla du dane), 
a to v tom zda ňo va com ob do bí, v kto rom boli pri ja té.

 (5) Pri príj moch pod ¾a od se ku 1 písm. b) až e) je vý -
dav kom
a) kúp na cena pre u ká za te¾ ne za pla te ná za vec, cen ný

pa pier ale bo op ciu, 
b) cena veci zis te ná v čase jej na do bud nu tia, ak ne jde

o vý da vok pod ¾a pís me na a),
c) zos tat ko vá cena pod ¾a § 25 ods. 3, ak ide o ma je tok,

kto rý bol za hr nu tý v ob chod nom ma jet ku, 
d) fi nanč né pros tried ky pre u ká za te¾ ne vy na lo že né na

tech nic ké zhod no te nie, op ra vu a údrž bu veci vrá ta -
ne ïal ších vý dav kov sú vi sia cich s pre daj om veci
okrem vý dav kov na osob né úče ly,

e) vý dav ky sú vi sia ce s na do bud nu tím a pre daj om cen -
ných pa pie rov a op cií,

f) vý dav ky pre u ká za te¾ ne vy na lo že né na ob sta ra nie
ma jet ku ale bo jeho vý ro bu vo vlast nej ré žii.

 (6) Vý dav kom pod ¾a od se ku 5 nie je hod no ta vlast -
nej prá ce na veci, kto rú si da ňov ník sám vy ro bil ale bo
ju vlast nou prá cou zhod no til.

 (7) Pri príj moch pod ¾a od se ku 1 písm. f) sa za vý da -
vok po va žu je vklad ale bo ob sta rá va cia cena po dielu.

 (8) Vý dav ky, kto ré pre vy šu jú príj my pod ¾a od se ku 1
písm. b) až f) v tom zda ňo va com ob do bí, v kto rom po
prvý raz ply nú splát ky ale bo pred dav ky na pre daj hnu -
te¾ ných vecí, cen ných pa pie rov, ne hnu te¾ nos tí ale bo na 
pre vod op cií, ob chod né ho po dielu spo loč ní ka spo loč -
nos ti s ru če ním ob me dze ným, ko man di tis tu ko man dit -
nej spo loč nos ti ale bo člen ských práv čle na druž stva, sa 
môžu uplat ni� v tom to zda ňo va com ob do bí až do výš ky
tých to príj mov. Ak tie to príj my ply nú aj v ïal šom zda -
ňo va com ob do bí, po stu pu je sa rov na ko, a to až do výš -
ky cel ko vej sumy, kto rú mož no pod ¾a toh to usta no ve -
nia uplat ni�.

 (9) Ak da ňov ník pri príj moch z prí le ži tost nej po ¾no -
hos po dár skej vý ro by, les né ho a vod né ho hos po dár stva
[od sek 1 písm. a)] ne up lat ní vý dav ky pre u ká za te¾ ne vy -
na lo že né na do siah nu tie príj mu, môže uplat ni� vý dav -
ky vo výš ke 25 % z tých to príj mov.

(10) Z príj mov pod ¾a od se ku 1 písm. i) a j), ok rem ne -
pe ňaž nej vý hry ale bo ceny, ply nú cich zo zdro jov na
úze mí Slo ven skej re pub li ky sa daň vy be rá pod ¾a § 43.
Pri pos kyt nu tí ne pe ňaž nej vý hry ale bo ceny je pre vádz -
ko va te¾ ale bo or ga ni zá tor hry, sú �a že ale bo žre bo va nia
po vin ný ozná mi� vý her co vi hod no tu vý hry ale bo ceny.
Ak v cene z ve rej nej sú �a že je za hr nu tá od me na za  po -
užitie die la ale bo vý ko nu, zní ži sa táto cena o sumu pri -
pa da jú cu na túto od me nu, pri čom táto suma sa za hr -
nie do príj mov uve de ných v § 6.

§ 9

Príj my oslo bo de né od dane

(1) Od dane je oslo bo de ný prí jem
a) z pre daja bytu ale bo obyt né ho domu naj viac s dvo ma 
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36
) § 45 až 52 zá ko na č. 383/1997 Z. z. v zne ní zá ko na č. 234/2000 Z. z.

37
) § 842 Ob čian ske ho zá kon ní ka.



byt mi vrá ta ne sú vi sia cich po zem kov, ak ho pre dá va -
jú ci vlast nil a sú čas ne v ňom mal tr va lý po byt naj -
me nej po čas dvoch ro kov bez pros tred ne pred jeho
pre daj om (táto pod mien ka sa po va žu je za spl ne nú,
ak ob čan pre u ká že, že ná vrh na po vo le nie vkla du do
ka tas tra je star ší ako dva roky), pri čom v prí pa de, ak
ide o pre daj ta ké ho to bytu ale bo domu na do bud nu -
té ho de de ním (po stup ným de de ním) v pria mom rade
ale bo nie ktorým z man že lov v dô sled ku smr ti po ru -
či te ¾a ale bo po ru či te ¾ov, do tej to le ho ty sa za po čí ta va 
le ho ta, po kto rú bol ta ký to byt ale bo dom vo vlast níc -
tve po ru či te ¾a ale bo po ru či te ¾ov; od dane nie je oslo -
bo de ný prí jem z pre daja ta ké ho to bytu ale bo domu,
ak o ňom da ňov ník úč to val ako o ma jet ku vy u ží va -
nom na pod ni ka nie ale bo na inú samo stat nú zá rob -
ko vú čin nos�, ale bo na pre ná jom, ale bo ho evi do val
ako ma je tok pre na jí ma ný, a to do pia tich ro kov od
skon če nia tej to čin nos ti; ak ta ký to byt ale bo dom da -
ňov ník vy u ží val len sčas ti na pod ni ka nie ale bo na
inú samo stat nú zá rob ko vú čin nos� ale bo ak ho da -
ňov ník pre na jí mal len sčas ti, pri ur če ní tej čas ti príj -
mu z jeho pre daja, kto rá nie je oslo bo de ná od dane,
sa vy chá dza z rov na ké ho po me ru, v akom ho da ňov -
ník vy u ží val na uve de né čin nos ti,

b) z pre daja ne hnu te¾ nos ti, ak ne jde o pre daj ne hnu te¾ -
nos ti pod ¾a pís men a) a c), a to po uply nu tí pia tich
ro kov odo dňa jej na do bud nu tia ale bo jej vy ra de nia
z ob chod né ho ma jet ku, ak bola táto ne hnu te¾ nos�
za hr nu tá do ob chod né ho ma jet ku, ok rem príj mov,
kto ré ply nú da ňov ní ko vi pod ¾a zmlu vy o bu dú com
pre daji ne hnu te¾ nos ti uzav re tej do pia tich ro kov od
jej na do bud nu tia ale bo od jej vy ra de nia z ob chod né -
ho ma jet ku, aj keï kúp na zmlu va bude uza tvo re ná
až po pia tich ro koch od jej na do bud nu tia ale bo vy ra -
de nia z ob chod né ho ma jet ku; dňom vy ra de nia ma -
jet ku z ob chod né ho ma jet ku da ňov ní ka sa ro zu mie
deň, v kto rom da ňov ník po sled ný raz úč to val ma je -
tok v úč tov níc tve ale bo uvá dzal v evi den cii pod ¾a § 6
ods. 11,

c) z pre daja ne hnu te¾ nos ti na do bud nu tej de de ním (po -
stup ným de de ním) v pria mom rade ale bo nie ktorým
z man že lov, ak uply nie as poň pä� ro kov odo dňa na -
do bud nu tia tej to ne hnu te¾ nos ti pre u ká za te¾ ne do
vlast níc tva ale bo spo lu vlas tníc tva po ru či te ¾a (po ru -
či te ¾ov) ale bo vy ra de nia z ob chod né ho ma jet ku, ak
bola táto ne hnu te¾ nos� za hr nu tá do ob chod né ho
ma jet ku, ok rem príj mov, kto ré ply nú da ňov ní ko vi
pod ¾a zmlu vy o bu dú com pre daji ne hnu te¾ nos ti
uzav re tej do pia tich ro kov od jej na do bud nu tia ale bo 
od jej vy ra de nia z ob chod né ho ma jet ku, aj keï kúp -

na zmlu va bude uza tvo re ná až po pia tich ro koch od
jej na do bud nu tia ale bo vy ra de nia z ob chod né ho ma -
jet ku,

d) z pre daja hnu te¾ nej veci ok rem príj mov z pre daja
hnu te¾ nej veci, kto rá bola za hr nu tá do ob chod né ho
ma jet ku, a to do pia tich ro kov od jej vy ra de nia z ob -
chod né ho ma jet ku; za hnu te¾ nú vec sa na úče ly toh -
to zá ko na ne po va žu je cen ný pa pier,

e) z pre daja ne hnu te¾ nos ti ale bo hnu te¾ nej veci vy da -
nej opráv ne nej oso be pod ¾a oso bit ných pred pi sov,3)
pri ja tý to u to oso bou, 

f) z pre daja ma jet ku za hr nu té ho do kon kurz nej
podstaty38) a z od pi su zá väz kov pri kon kur ze a vy rov -
na ní vy ko na ných pod ¾a oso bit né ho pred pi su,38)

g) pri ja tý v rám ci pl ne nia vy ži vo va cej po vin nos ti pod ¾a
oso bit né ho pred pi su,39)

h) pod ¾a § 6 ods. 3 a pod ¾a § 8 ods. 1 písm. a), d) až f), ak
ne jde o príj my, z kto rých sa daň vy be rá zráž kou, ak
úhrn príj mov pod ¾a § 6 ods. 3 a pod ¾a § 8 ods. 1
písm. a), d) až f) zní že ný o vý da vok pod ¾a § 8 ods. 5
a 7 ne pre siah ne v zda ňo va com ob do bí pä� ná so bok
sumy ži vot né ho mi ni ma plat né ho k 1. ja nu áru prí -
sluš né ho zda ňo va cie ho ob do bia,

i) z pre vo du člen ských práv a po vin nos tí v by to vom
druž stve sú vi sia cich s pre vo dom prá va uží va nia ná -
jom né ho druž stev né ho bytu, ak da ňov ník uží val
ten to byt na bý va nie as poň pä� ro kov odo dňa uzav -
re tia ná jom nej zmlu vy s by to vým druž stvom, okrem
príj mov, kto ré ply nú da ňov ní ko vi zo zmlu vy o bu dú -
com pre vo de člen ských práv a po vin nos tí v by to vom
druž stve sú vi sia cich s pre vo dom prá va uží va nia ná -
jom né ho druž stev né ho bytu, uzav re tej v čase do pia -
tich ro kov odo dňa uzav re tia ná jom nej zmlu vy s by -
to vým druž stvom.

(2) Od dane sú oslo bo de né aj
a) dáv ky, pod po ry a služ by z ve rej né ho zdra vot né ho po -

is te nia,20) so ciál ne ho po is te nia,21) ne mo cen ské ho
za bez pe če nia a úra zo vé ho zabezpečenia40) a pl ne nia
z po vin né ho za hra nič né ho po is te nia rov na ké ho dru -
hu,

b) dáv ka a prí spev ky na za bez pe če nie zá klad ných ži -
vot ných pod mie nok a rie še nie hmot nej nú dze,41) so -
ciál ne služ by,42) pe ňaž né prí spev ky na kom pen zá ciu
so ciál nych dô sled kov �až ké ho zdra vot né ho pos tih -
nu tia42) a pe ňaž ný prí spe vok za opat ro va nie,42) štát -
ne dáv ky a štát ne so ciál ne dáv ky upra ve né oso bit ný -
mi predpismi43) a ïal šie so ciál ne dáv ky,44)

c) prí pla tok k ná hra de príj mu, prí pla tok k ne mo cen -
ské mu, prí pla tok k pod po re pri ošet ro va ní čle na ro -
di ny, prí pla tok k pe ňaž nej po mo ci v ma ter stve a prí -
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38
) Zá kon č. 328/1991 Zb. o kon kur ze a vy rov na ní v zne ní ne skor ších pred pi sov. 

39
) Zá kon č. 94/1963 Zb. o ro di ne v zne ní ne skor ších pred pi sov. 

40
) § 5 a § 20 ods. 1 písm. a) zá ko na č. 328/2002 Z. z. 

41
) Zá kon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmot nej nú dzi a o zme ne a do pl ne ní niektorých zákonov.

42
) Zá kon č. 195/1998 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov. 

43
) Na prí klad zá kon č. 280/2002 Z. z. o ro di čov skom prí spev ku v zne ní zá ko na č. 643/2002 Z. z., zá kon č. 235/1998 Z. z. o prí spev ku pri
na ro de ní die �a �a, o prí spev ku ro di čom, kto rým sa sú čas ne na ro di li tri deti ale bo viac detí ale bo kto rým sa v prie be hu dvoch ro kov
opa ko va ne na ro di li dvoj ča tá a kto rým sa me nia ïal šie zá ko ny, zá kon č. 236/1998 Z. z. o za o pat ro va com prí spev ku, zá kon č. 238/1998
Z. z. o prí spev ku na poh reb, zá kon č. 265/1998 Z. z. o pes tún skej sta rost li vos ti a o prí spev koch pes tún skej sta rost li vos ti, zá kon
č. 600/2003 Z. z. o prí dav ku na die �a a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

44
) Na prí klad zá kon č. 98/1987 Zb. o oso bit nom prí spev ku ba ní kom v zne ní ne skor ších pred pi sov.



pla tok k dô chod ku pos ky to va né pod ¾a oso bit ných
pred pi sov,45)

d) pl ne nia pos ky to va né v rám ci ak tív nej po li ti ky trhu
práce46) ok rem pla tieb pri ja tých v sú vis los ti s vý ko -
nom čin nos tí, z kto rých ply nú príj my pod ¾a § 6,

e) pl ne nia pos ky to va né ozbro je ný mi si la mi vo ja kom
zá klad nej služ by, vo ja kom ná hrad nej služ by, vo ja -
kom zdo ko na ¾o va cej služ by, vo ja kom prí prav nej
služ by a žia kom vo jen ských škôl pod ¾a oso bit ných
pred pi sov,47)

f) pl ne nia pos ky to va né ob ča nom v sú vis los ti s vý ko -
nom ci vil nej služ by,48)

g) dáv ky vý slu ho vé ho za bez pe če nia a služ by so ciál ne -
ho za bez pe če nia prí sluš ní kov ozbro je ných síl,
ozbro je ných bez peč nost ných zbo rov, ozbro je ných
zbo rov, Ná rod né ho bez peč nost né ho úra du a Slo ven -
skej in for mač nej služ by pos ky to va né pod ¾a oso bit -
ných pred pi sov49) ok rem vý slu ho vé ho prí spev ku, od -
chod né ho a re kre ačnej sta rost li vos ti,

h) vec né dary ale bo pe ňaž né dary pos ky to va né prí sluš -
ní kom Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo ru, za mest -
nan com a čle nom ha sič ských jed no tiek a fy zic kým
oso bám pri zá chra ne ži vo ta a ma jet ku,50)

i) pl ne nia z po is te nia osôb ok rem pl ne nia z po is te nia
pre prí pad do ži tia ur či té ho veku ale bo sta ro bné ho
dô chod ko vé ho spo re nia pod ¾a oso bit né ho pred pi su,
ale bo do pln ko vé ho dô chod ko vé ho spo re nia pod ¾a
oso bit né ho pred pi su,35)

j) pri ja té ná hra dy škôd, ná hra dy ne ma jet ko vej ujmy,
pl ne nia z po is te nia ma jet ku a pl ne nia z po is te nia
zod po ved nos ti za ško du ok rem pla tieb pri ja tých ako
ná hra da za
1. stra tu zda ni te¾ né ho príj mu, ak ne jde o stra tu príj -

mu za bez pe če nú dáv ka mi ale bo prí plat ka mi  po -
d¾a pís men a) a c),

2. ško du spô so be nú na ma jet ku, kto rý bol v čase
vzni ku ško dy ob chod ným ma jet kom, 

3. ško du spô so be nú v sú vis los ti s pod ni ka ním ale bo 
s inou samo stat nou zá rob ko vou čin nos �ou da -

ňov ní ka (§ 6 ods. 1 a 2) a za ško du spô so be nú da -
ňov ní kom v sú vis los ti s pre ná jmom (§ 6 ods. 3), 

4. ško du spô so be nú na ma jet ku, kto rý mal da ňov -
ník pre na ja tý, ak ten to ma je tok vy u ží val na pod -
ni ka nie ale bo na inú samo stat nú zá rob ko vú čin -
nos�,

k) štipendiá51) pos ky to va né z pros tried kov štát ne ho
roz po čtu ale bo pos ky to va né vy so ký mi ško la mi a ob -
dob né pl ne nia pos ky to va né zo za hra ni čia, pod po ry
a prí spev ky z pros tried kov nad á cií a ob čian skych
zdru že ní,52) ne zis ko vých or ga ni zá cií a ne in ves tič -
ných fondov53) vrá ta ne ne pe ňaž né ho pl ne nia, pod -
po ry a príspevky54) pos ky to va né z pros tried kov štát -
ne ho roz po čtu, roz poč tov obcí, vyš ších územ ných
cel kov a štát nych fon dov vrá ta ne ne pe ňaž né ho pl ne -
nia ok rem pla tieb pri ja tých ako ná hra da za stra tu
príj mu ale bo v sú vis los ti s vý ko nom čin nos tí, z kto -
rých ply nú príj my pod ¾a § 5 a 6, 

l) úro ky z pre plat ku na dani za prí či ne né ho správ com
dane,55)

m) vý hry v lo té riách a iných po dob ných hrách pre vádz -
ko va ných na zá kla de po vo le nia vy da né ho pod ¾a oso -
bit ných pred pi sov,56)

n) pri ja té ceny ale bo vý hry ne uve de né v pís me ne m)
v hod no te ne pre vy šu jú cej 5 000 Sk za cenu ale bo vý -
hru; ce nou ale bo vý hrou sa ro zu mie 
1. cena z ve rej nej sú �a že, cena zo sú �a že, v kto rej je

ok ruh sú �a žia cich ob me dze ný pod mien ka mi sú -
�a že, ale bo ak ide o sú �a žia cich vy bra tých uspo -
ria da te ¾om sú �a že, ok rem od me ny za hr nu tej do
tej to ceny za po u ži tie die la ale bo vý ko nu, ak je sú -
čas �ou tej to ceny, 

2. vý hra z re kla mnej sú �a že ale bo zo žre bo va nia, 
3. cena zo špor to vej sú �a že, pri čom od dane nie sú

oslo bo de né ceny zo špor to vých sú �a ží pri ja té da -
ňov ník mi, kto rých špor to vá čin nos� je inou samo -
stat nou zá rob ko vou čin nos �ou (§ 6),

o) suma da ňo vé ho zvý hod ne nia na vy ži vo va né die �a ži -
jú ce s da ňov ní kom v domácnosti57) (ïa lej len „da ňo -
vý bo nus“) vy pla te ná da ňov ní ko vi pod ¾a § 33,
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45
) Na prí klad zá kon č. 385/2000 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 154/2001 Z. z. v zne ní zá ko na č. 669/2002 Z. z., zá kon
č. 312/2001 Z. z. o štát nej služ be a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 315/2001 Z. z.
o Ha sič skom a zá chran nom zbo re v zne ní ne skor ších pred pi sov.

46
) § 79 až 111 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

47
) Na prí klad zá kon č. 370/1997 Z. z. o vo jen skej služ be v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 380/1997 Z. z. o pe ňaž ných ná le ži tos tiach
vo ja kov v zne ní ne skor ších pred pi sov. 

48
) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 207/1995 Z. z. o ci vil nej služ be a o zme ne a do pl ne ní zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady
č. 347/1990 Zb. o or ga ni zá cii mi nis ter stiev a ostat ných ústred ných or gá nov štát nej sprá vy Slo ven skej re pub li ky v zne ní ne skor ších
pred pi sov, zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 83/1991 Zb. o pô sob nos ti or gá nov Slo ven skej re pub li ky pri za bez pe čo va ní po li ti ky
za mest na nos ti v zne ní ne skor ších pred pi sov a zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 372/1990 Zb. o prie stup koch v zne ní ne skor ších
pred pi sov v zne ní ne skor ších pred pi sov.

49
) Na prí klad zá kon č. 328/2002 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

50
) § 50 zá ko na č. 314/2001 Z. z. o ochra ne pred po žiar mi.
§ 30 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 42/1994 Z. z. o ci vil nej ochra ne oby va te¾ stva.

51
) Na prí klad vy hláš ka Mi nis ter stva škol stva, mlá de že a te le snej vý cho vy Slo ven skej re pub li ky č. 326/1990 Zb. o pos ky to va ní šti pen dií
štu den tom vy so kých škôl v zne ní ne skor ších pred pi sov. 

52
) Zá kon č. 83/1990 Zb. o zdru žo va ní ob ča nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 34/2002 Z. z. o nad á ciách a o zme ne Ob čian ske ho zá kon ní ka v zne ní ne skor ších pred pi sov.

53
) § 2 ods. 2 zá ko na č. 147/1997 Z. z. o ne in ves tič ných fon doch a o do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 207/1996 Z. z.
§ 2 ods. 2 zá ko na č. 213/1997 Z. z. o ne zis ko vých or ga ni zá ciách pos ky tu jú cich vše obec ne pro speš né služ by v zne ní zá ko na č. 35/2002
Z. z.

54
) Na prí klad § 10 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 310/1992 Zb. o sta veb nom spo re ní v zne ní ne skor ších pred pi sov.

55
) § 63 ods. 6 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

56
) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 194/1990 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

57
) § 115 Ob čian ske ho zá kon ní ka.



p) pe ňaž né ná hra dy z Fon du ochra ny vkladov58) a z Ga -
ranč né ho fon du in ves tí cií.59)

(3) Ak ide o pre daj ne hnu te¾ nos tí uve de ných v od se -
ku 1 písm. a) ale bo písm. b), ale bo písm. c) po zá ni ku
a vy po ria da ní bez pod ie lo vé ho spo lu vlas tníc tva man že -
lov,60) do le ho ty uve de nej v od se ku 1 písm. a) ale bo
písm. b), ale bo písm. c) sa za po čí ta va doba, po čas kto -
rej bola ta ká to ne hnu te¾ nos� v bez pod ie lo vom spo lu -
vlas tníc tve man že lov.

(4) Oslo bo de nie príj mov z pre daja ale bo pre vo du ne -
hnu te¾ nos tí pod ¾a od se ku 1 písm. a) až c) ale bo z pre vo -
du uve de né ho v od se ku 1 písm. i) u pre dá va jú ce ho ale -
bo pre vod cu sa po su dzu je pod ¾a dňa pri ja tia pr vej
plat by ale bo pred dav ku ale bo pod ¾a dňa uzav re tia
zmlu vy o pre vo de, a to pod ¾a toho, kto rý deň na stal
skôr, bez oh¾a du na to, v kto rom zda ňo va com ob do bí
ku pu jú ci ale bo na do bú da te¾ na do bu dol vlast níc ke prá -
vo k ne hnu te¾ nos ti ale bo prá vo spo je né s člen ským po -
dielom.

§ 10

Vý po čet príj mov a vý dav kov spo lu vlas tní ka
a účast ní ka zdru že nia, kto ré nie je

práv nic kou oso bou

(1) Príj my do siah nu té spo loč ne dvo ma ale bo via ce rý -
mi da ňov ník mi z dô vo du spo lu vlas tníc tva k veci ale bo
zo spo loč ných práv a spo loč né vý dav ky vy na lo že né na
ich do siah nu tie, za bez pe če nie a udr ža nie sa za hŕ ňa jú
do zá kla du dane jed not li vých da ňov ní kov pod ¾a ich
spo lu vlas tníc kych po dielov, ak nie je práv nym pred pi -
som usta no ve ný ale bo účast ník mi do hod nu tý iný po -
diel.61)

(2) Príj my do siah nu té da ňov ník mi pri spo loč nom
pod ni ka ní ale bo zo spo loč nej inej samo stat nej zá rob ko -
vej čin nos ti (§ 6 ods. 1 a 2), na zá kla de pí som nej zmlu vy
o združení62) ale bo pí som né ho vy hlá se nia o zdru že ní
sa63) a da ňo vé vý dav ky sa za hŕ ňa jú do zá kla du dane
jed not li vých da ňov ní kov rov ným die lom, ak nie je
v zmlu ve o zdru že ní ur če né inak. To pla tí aj pre príj my
a da ňo vé vý dav ky pri spo loč nom pod ni ka ní (§ 6) na zá -
kla de pí som nej zmlu vy o združení62) me dzi fy zic ký mi
oso ba mi a práv nic ký mi oso ba mi. 

§ 11

Ne zda ni te¾ né čas ti zá kla du dane

(1) Zá klad dane sa zni žu je o ne zda ni te¾ né čas ti, kto -
rý mi sú:
a) suma zod po ve da jú ca 19,2-násobku sumy ži vot né ho

mi ni ma64) plat né ho k 1. ja nu áru prí sluš né ho zda ňo -
va cie ho ob do bia roč ne na da ňov ní ka,

b) suma zod po ve da jú ca 19,2-násobku sumy ži vot né ho
mi ni ma64) plat né ho k 1. ja nu áru prí sluš né ho zda ňo -
va cie ho ob do bia roč ne na man žel ku (man že la) ži jú -
cu s da ňov ní kom v do mác nos ti,57) ak nemá vlast ný
prí jem; ak má vlast ný prí jem ne pre sa hu jú ci túto
sumu roč ne, ne zda ni te¾ ná čas� zá kla du dane je roz -
diel me dzi to u to su mou a vlast ným príj mom man žel -
ky (man že la); do vlast né ho príj mu sa ne za hŕ ňa zvý -
še nie dô chod ku pre bez vlád nos�, štát ne so ciál ne
dávky43) a šti pen dium pos ky to va né štu du jú cim  sú -
stavne sa pri pra vu jú cim na bu dú ce po vo la nie. 

(2) Zá klad dane da ňov ní ka sa ne zni žu je o sumu vy -
po čí ta nú pod ¾a od se ku 1 písm. a), ak da ňov ník je na za -
čiat ku zda ňo va cie ho ob do bia po be ra te ¾om sta ro bné ho
dô chod ku ale bo pred čas né ho sta ro bné ho dô chod ku zo
so ciál ne ho po is te nia, ale bo dô chod ku zo za hra nič né ho
po vin né ho po is te nia rov na ké ho dru hu, ale bo vý slu ho -
vé ho dô chod ku,22) ale bo vý slu ho vé ho prí spev ku vy plá -
ca né ho, ak slu žob ný po mer tr val as poň 15 rokov65) (ïa -
lej len „dô cho dok“) ale bo ak mu dô cho dok bol pri zna ný
spät ne k za čiat ku zda ňo va cie ho ob do bia a je vyš ší ako
suma, o kto rú sa zni žu je zá klad dane pod ¾a od se ku 1
písm. a). Ak suma dô chod ku v úhrne ne pre sa hu je
sumu, o kto rú sa zni žu je zá klad dane pod ¾a od se ku 1
písm. a), zní ži sa zá klad dane pod ¾a od se ku 1 písm. a)
len vo výš ke roz die lu me dzi vy pla te nou su mou dô chod -
ku a su mou, o kto rú sa zni žu je zá klad dane pod ¾a od se -
ku 1 písm. a).

(3) Zá klad dane sa zni žu je o ne zda ni te¾ nú čas� zá kla -
du dane pod ¾a od se ku 1 písm. b) len u da ňov ní ka s ne -
ob me dze nou da ňo vou po vin nos �ou s tr va lým po by tom
na úze mí Slo ven skej re pub li ky.

(4) Da ňov ník, kto rý si môže uplat ni� ne zda ni te¾ nú
čas� zá kla du dane pod ¾a od se ku 1 písm. b) len je den
ale bo nie ko¾ ko ka len dár nych me sia cov v zda ňo va com
ob do bí, môže zní ži� zá klad dane len o sumu zod po ve da -
jú cu jed nej dva nás ti ne tej to ne zda ni te¾ nej čas ti zá kla -
du dane za kaž dý ka len dár ny me siac, na kto ré ho za -
čiat ku boli spl ne né pod mien ky na uplat ne nie tej to
ne zda ni te¾ nej čas ti zá kla du dane.

TRE  T IA  ČASŤ

DAŇ PRÁV NIC KEJ OSO BY

§ 12

Pred met dane

(1) Pred me tom dane da ňov ní ka, kto rý je správ cov -
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58
) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 118/1996 Z. z. o ochra ne vkla dov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní
ne skor ších pred pi sov.

59
) Zá kon č. 566/2001 Z. z. o cen ných pa pie roch a in ves tič ných služ bách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (zá kon o cen ných
pa pie roch) v zne ní ne skor ších pred pi sov.

60
) § 149 až 151 Ob čian ske ho zá kon ní ka.

61
) § 137 až 142 Ob čian ske ho zá kon ní ka. 

62
) § 829 až 841 Ob čian ske ho zá kon ní ka. 

63
) § 10 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 181/1995 Z. z. 

64
) § 2 písm. a) zá ko na č. 601/2003 Z. z. o ži vot nom mi ni me a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

65
) § 124 ods. 8 a 9 zá ko na č. 328/2002 Z. z.



skou spo loč nos �ou a kto rý vy tvá ra po dielo vé fon dy,66)
sú len príj my správ cov skej spo loč nos ti. 

(2) Pred me tom dane da ňov ní kov, kto rí nie sú za lo že -
ní ale bo zria de ní na pod ni ka nie,67) sú príj my z čin nos tí,
kto rý mi do sa hu jú zisk ale bo kto rý mi sa dá zisk do siah -
nu�, a to vrá ta ne príj mov z pre daja ma jet ku, príj mov
z ná jom né ho, príj mov z rek lám, príj mov z člen ských
prí spev kov a príj mov, z kto rých sa daň vy be rá pod ¾a
§ 43.

(3) Da ňov ník mi pod ¾a od se ku 2 sú zá uj mo vé zdru že -
nia práv nic kých osôb, pro fe sij né ko mo ry, ob čian ske
zdru že nia vrá ta ne od bo ro vých or ga ni zá cií, po li tic ké
stra ny a po li tic ké hnu tia, štá tom uzna né cir kvi a ná bo -
žen ské spo loč nos ti, spo lo čen stvá vlast ní kov by tov
a ne by to vých prie sto rov, po zem ko vé spo lo čen stvá,
obce, vyš šie územ né cel ky,68) roz poč to vé or ga ni zá cie
a prí spev ko vé or ga ni zá cie, štát ne fon dy,69) vy so ké ško -
ly,70) do pln ko vé dô chod ko vé po is �ov ne,35) zdra vot né po -
is �ov ne, So ciál na po is �ov ňa, Ná rod ný úrad prá ce, Fond 
ochra ny vkla dov, Slo ven ská kan ce lá ria po is �o va te ¾ov,
Slo ven ský po zem ko vý fond, Slo ven ský roz hlas, Slo ven -
ská te le ví zia, Fond na pod po ru za hra nič né ho ob cho du,
Úrad pre fi nanč ný trh,71) ne in ves tič né fon dy, nad á cie,
ne zis ko vé or ga ni zá cie pos ky tu jú ce vše obec ne pro speš -
né služ by, or ga ni zá cie, kto rých ne zis ko vá čin nos� vy -
plý va z oso bit né ho pred pi su, na zá kla de kto ré ho vznik -
li; za da ňov ní kov, kto rí nie sú za lo že ní ale bo zria de ní na 
pod ni ka nie, sa na úče ly toh to zá ko na ne po va žu jú ob -
chod né spo loč nos ti ne za lo že né na účel pod ni ka nia.

(4) Pred me tom dane da ňov ní ka, kto rý je ve rej nou ob -
chod nou spo loč nos �ou, Ná rod nou ban kou Slovenska72) 
a Fon dom ná rod né ho ma jet ku Slo ven skej re pub li ky,73)
sú iba príj my, z kto rých sa daň vy be rá pod ¾a § 43.

(5) Pred me tom dane da ňov ní ka, kto rý je spo loč ní -
kom ve rej nej ob chod nej spo loč nos ti, je aj prí jem pod ¾a
§ 14 ods. 4 a 6. 

(6) Pred me tom dane da ňov ní ka, kto rý je kom ple men -
tá rom ko man dit nej spo loč nos ti, je aj prí jem pod ¾a § 14
ods. 5 a 7.

(7) Pred me tom dane nie je
a) prí jem pod ¾a § 50,
b) prí jem zís ka ný darovaním4) ale bo de de ním,5)
c) po diel na zis ku vy plá ca ný po zda ne ní ob chod nou

spo loč nos �ou ale bo druž stvom, ale bo ob dob nou
práv nic kou oso bou v za hra ni čí, vy rov na cí po diel
a po diel na lik vi dač nom zos tat ku ob chod nej spo loč -
nos ti ale bo druž stva ok rem po dielu na zis ku spo loč -
ní ka ve rej nej ob chod nej spo loč nos ti a kom ple men -
tá ra ko man dit nej spo loč nos ti a ok rem po dielu

spo loč ní ka ve rej nej ob chod nej spo loč nos ti a kom -
ple men tá ra ko man dit nej spo loč nos ti na
lik vi dač nom zos tat ku pri lik vi dá cii spo loč nos ti a vy -
rov na cie ho po dielu pri zá ni ku účas ti spo loč ní ka vo
ve rej nej ob chod nej spo loč nos ti ale bo pri zá ni ku
účas ti kom ple men tá ra v ko man dit nej spo loč nos ti,

d) prí jem ply nú ci z dô vo du na do bud nu tia no vých
akcií7) vrá ta ne ich vý me ny pri zru še ní da ňov ní ka bez 
lik vi dá cie, a to aj vte dy, ak sú čas �ou sply nu tia, zlú -
če nia ale bo roz de le nia spo loč nos ti je aj ma je tok spo -
loč nos ti so síd lom v člen ských štá toch Eu róp skej
únie. 

§ 13

Oslo bo de nie od dane

(1) Od dane sú oslo bo de né príj my
a) da ňov ní kov uve de ných v § 12 ods. 3 ply nú ce z čin -

nos ti, na kto rej účel títo da ňov ní ci vznik li ale bo kto -
rá je ich zá klad nou čin nos �ou vy me dze nou oso bit -
ným pred pi som ok rem príj mov z čin nos tí, kto ré sú
pod ni ka ním, a príj mov, z kto rých sa daň vy be rá  po -
d¾a § 43; v roz poč to vých or ga ni zá ciách sú od dane
oslo bo de né aj príj my z čin nos ti, kto rá je vy me dze ná
zria ïo va te ¾om v zria ïo va cej lis ti ne na pl ne nie jej zá -
klad né ho úče lu,74) a príj my z pre ná jmu a z pre daja
ma jet ku za hr nu té v roz po čte zria ïo va te ¾a okrem
príj mov, z kto rých sa daň vy be rá pod ¾a § 43,

b)  obcí a vyš ších územ ných cel kov z pre ná jmu a pre -
daja ich ma jet ku, 

c)  štát nych fon dov,69) príj my Úra du pre fi nanč ný trh71)
a príj my Fon du ochra ny vkla dov58) ok rem príj mov,
z kto rých sa daň vy be rá pod ¾a § 43, 

d)  ply nú ce z pre daja ma jet ku za hr nu té ho do kon kurz -
nej podstaty38) a z od pi su zá väz kov pri kon kur ze
a vy rov na ní vy ko na ných pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su,38)

e) da ňov ní kov uve de ných v § 12 ods. 3, ak ne pre siah li
za zda ňo va cie ob do bie 300 000 Sk, ok rem príj mov,
z kto rých sa daň vy be rá zráž kou (§ 43), a príj mov
oslo bo de ných od dane pod ¾a toh to zá ko na; pri pre -
daji ma jet ku, kto rý da ňov ník vy u ží val na vý kon svo -
jej čin nos ti, sa do usta no ve né ho li mi tu za po čí ta va
roz diel, o kto rý prí jem z pre daja toh to ma jet ku pre -
vy šu je vý da vok na jeho ob sta ra nie. Ak tak to vy me -
dze né príj my pre siah nu 300 000 Sk, do zá kla du
dane sa za hr nú len príj my nad uve de nú sumu. Vý -
dav ky ne za hŕ ňa né do zá kla du dane, pri ra ïo va né
k sume oslo bo de ných príj mov sa ur čia v rov na kom
po me re, v akom je suma oslo bo de ných príj mov k cel -
ko vým príj mom za hŕ ňa ným do zá kla du dane.
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66
) Zá kon č. 594/2003 Z. z. o ko lek tív nom in ves to va ní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

67
) § 2 ods. 1 Ob chod né ho zá kon ní ka.

68
) Zá kon č. 302/2001 Z. z. o samo sprá ve vyš ších územ ných cel kov (zá kon o samo správ nych kra joch) v zne ní zá ko na č. 445/2001 Z. z.
Zá kon č. 446/2001 Z. z. o ma jet ku vyš ších územ ných cel kov. 

69
) Na prí klad zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 254/1994 Z. z. o Štát nom fon de lik vi dá cie jad ro vo e ner ge tic kých za ria de ní
a na kla da nia s vy ho re tým jad ro vým pa li vom a rá dio ak tív ny mi od pad mi v zne ní ne skor ších pred pi sov, zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom
fonde rozvoja bývania.

70
) Zá kon č. 131/2002 Z. z. o vy so kých ško lách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.

71
) Zá kon č. 96/2002 Z. z. o do h¾a de nad fi nanč ným tr hom a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.

72
) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 566/1992 Zb. o Ná rod nej ban ke Slo ven ska v zne ní ne skor ších pred pi sov.

73
) § 27 zá ko na č. 92/1991 Zb. o pod mien kach pre vo du ma jet ku štá tu na iné oso by v zne ní ne skor ších pred pi sov.

74
) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách v zne ní ne skor ších pred pi sov.



(2) Od dane sú oslo bo de né aj
a) vý no sy z kos tol ných zbie rok, cir kev ných úko nov

a prí spev ky ply nú ce re gis tro va ným cir kvám a ná bo -
žen ským spo loč nos tiam,

b) člen ské prí spev ky pod ¾a sta nov, šta tú tu, zria ïo va -
cích lis tín ale bo za kla da te¾ ských lis tín pri ja té zá uj -
mo vý mi zdru že nia mi práv nic kých osôb, pro fe sij ný -
mi ko mo ra mi, ob čian sky mi zdru že nia mi vrá ta ne
od bo ro vých or ga ni zá cií, po li tic ký mi stra na mi a po li -
tic ký mi hnu tia mi,

c) úro ky z pre plat ku na dani za prí či ne né ho správ com
dane,55)

d) úhra dy za vý kon sprá vy by tov vo vlast níc tve by to -
vých druž stiev spra vo va ných by to vý mi druž stva mi
a za vý kon sprá vy by tov spo lo čen stva mi vlast ní kov
by tov.

§ 14

Zá klad dane

(1) Zá klad dane sa zis tí pod ¾a § 17 až 29.

(2) Zá kla dom dane da ňov ní kov, kto rí sa zru šu jú
s lik vi dá ciou ale bo na kto rých bol vy hlá se ný kon kurz,
ale bo kto rým bolo po vo le né vy rov na nie, ale bo kto rí sa
zru šu jú za miet nu tím ná vr hu na vy hlá se nie kon kur zu
pre ne dos ta tok majetku75) v zda ňo va com ob do bí pod ¾a
§ 41, je vý sle dok hos po dá re nia zis te ný pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su,1) upra ve ný pod ¾a § 17. Na zní že nie zá kla -
du dane po čas tých to zda ňo va cích ob do bí sa ne po u ži je
§ 30. Ak zda ňo va cie ob do bie je dlh šie ako ka len dár ny
rok ale bo pre sa hu je ko niec ka len dár ne ho roka, cel ko vý 
zá klad dane sa rov ná súč tu jed not li vých zá kla dov dane
vy po čí ta ných za jed not li vé ka len dár ne roky ale bo ob -
do bie krat šie ako ka len dár ny rok. Ten to zá klad dane sa 
určí z vý sled ku hos po dá re nia vy ká za né ho v prie bež nej
úč tov nej zá vier ke zos ta ve nej ku kon cu kaž dé ho ka len -
dár ne ho roka, kto rý je sú čas �ou zda ňo va cie ho ob do bia
po čas tr va nia lik vi dá cie, kon kur zu ale bo vy rov na nia.

(3) Zá klad dane da ňov ní ka, kto rý je správ cov skou
spo loč nos �ou vy tvá ra jú cou po dielo vé fondy66) sa zis �u -
je len za správ cov skú spo loč nos�. Po dielo vý fond po stu -
pu je pri vy čís le ní dane pod ¾a § 43 ods. 9.

(4) Zá klad dane da ňov ní ka, kto rý je ve rej nou ob -
chod nou spo loč nos �ou, sa zis �u je za spo loč nos� ako ce -
lok pod ¾a § 17 až 29. Ten to zá klad dane sa me dzi jed -
not li vých spo loč ní kov delí v ta kom po me re, v akom sa
me dzi nich roz de ¾u je zisk31) pod ¾a spo lo čen skej zmlu vy. 
Ak v spo lo čen skej zmlu ve nie je roz de le nie zis ku ur če -
né, zá klad dane sa delí me dzi jed not li vých spo loč ní kov
rov ným die lom. Da ňo vá stra ta sa delí rov na ko ako zá -
klad dane vy po čí ta ný pod ¾a § 17 až 29. 

(5) Zá klad dane da ňov ní ka, kto rý je ko man dit nou
spo loč nos �ou, sa zis �u je za spo loč nos� ako ce lok pod ¾a
§ 17 až 29. Od tak to zis te né ho zá kla du dane sa od po čí -
ta po diel pri pa da jú ci na kom ple men tá rov, kto rý sa určí 
v rov na kom po me re, v akom sa delí zisk pred zda ne ním
me dzi ko man di tis tov a kom ple men tá rov.32) Zos tá va jú ci 
zá klad dane je zá kla dom dane ko man dit nej spo loč nos -

ti. Da ňo vá stra ta sa delí rov na ko ako zá klad dane vy po -
čí ta ný pod ¾a § 17 až 29. 

(6) Sú čas �ou zá kla du dane da ňov ní ka, kto rý je spo -
loč ní kom ve rej nej ob chod nej spo loč nos ti, je aj čas� zá -
kla du dane ale bo čas� da ňo vej stra ty ve rej nej ob chod -
nej spo loč nos ti pri pa da jú ca na spo loč ní ka pod ¾a
od se ku 4.

(7) Sú čas �ou zá kla du dane da ňov ní ka, kto rý je kom -
ple men tá rom ko man dit nej spo loč nos ti, je aj čas� zá -
kla du dane ale bo da ňo vej stra ty ko man dit nej spo loč -
nos ti pri pa da jú ca na jed not li vé ho kom ple men tá ra;
pri tom táto čas� zá kla du dane ale bo čas� da ňo vej stra ty 
sa určí v rov na kom po me re, v akom sa roz de ¾u je čas�
zis ku pred zda ne ním pri pa da jú ca na kom ple men tá rov
me dzi jed not li vých kom ple men tá rov.32)

ŠTVR  TÁ  ČASŤ

SPO LOČ NÉ USTA NO VE NIA

§ 15

Sadz ba dane

Sadz ba dane je 19 % zo zá kla du dane
a) fy zic kých osôb zní že né ho o da ňo vú stra tu a o ne zda -

ni te¾ né čas ti zá kla du dane (§ 11),
b) práv nic kých osôb zní že né ho o da ňo vú stra tu. 

§ 16

Zdroj príj mov da ňov ní ka
s ob me dze nou da ňo vou po vin nos �ou

(1) Príj mom zo zdro jov na úze mí Slo ven skej re pub li -
ky da ňov ní ka s ob me dze nou da ňo vou po vin nos �ou je
prí jem
a) z čin nos tí vy ko ná va ných pros tred níc tvom jeho stá lej 

pre vádz kar ne,
b) zo zá vis lej čin nos ti vy ko ná va nej na úze mí Slo ven -

skej re pub li ky ale bo na pa lu bách lie ta diel ale bo lodí, 
kto ré sú pre vádz ko va né da ňov ní kom s ne ob me dze -
nou da ňo vou po vin nos �ou,

c) zo slu žieb vrá ta ne ob chod né ho, tech nic ké ho ale bo
iné ho po ra den stva, z ria dia cej a sprost red ko va te¾ -
skej čin nos ti a po dob ných čin nos tí pos ky to va ných
na úze mí Slo ven skej re pub li ky, aj keï nie sú vy ko -
ná va né pros tred níc tvom stá lej pre vádz kar ne,

d) z čin nos ti umel ca, špor to vca, ar tis tu ale bo  spolu -
účinkujúcich osôb a z ïal šej po dob nej čin nos ti
osob ne vy ko ná va nej ale bo zhod no co va nej na úze mí
Slo ven skej re pub li ky bez oh¾a du na to, či príj my ply -
nú tým to oso bám pria mo ale bo cez spro stred ku jú cu
oso bu,

e) z úhrad od da ňov ní kov s ne ob me dze nou da ňo vou
po vin nos �ou a od stá lych pre vádz kar ní da ňov ní kov
s ob me dze nou da ňo vou po vin nos �ou, kto rý mi sú
1. od pla ty za pos kyt nu tie prá va na po u ži tie ale bo za

po u ži tie pred me tu prie my sel né ho vlast níc tva, po -
čí ta čo vých prog ra mov (sof tvér), ná vr hov ale bo
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mo de lov, plá nov, výrobno-technických a iných
hos po dár sky vy u ži te¾ ných po znat kov (know-how),

2. od pla ty za pos kyt nu tie prá va na po u ži tie ale bo za
po u ži tie au tor ské ho prá va ale bo prá va prí buz né -
ho au tor ské mu prá vu, 

3. úro ky a iné vý no sy z pos kyt nu tých úve rov a pô ži -
čiek a z vkla dov na vklad ných kniž kách, z vkla dov 
pe ňaž ných pros tried kov na bež ných úč toch
a vkla do vých úč toch, z vý no sov z po dielo vých lis -
tov, z vý no sov z dlho pi sov, z vý no sov z vkla do vých
cer ti fi ká tov, de po zit ných cer ti fi ká tov, pok lad nič -
ných po u ká žok, vkla do vých lis tov a z iných cen -
ných pa pie rov im na ro veň pos ta ve ných a z iných
in ves tič ných ná stro jov pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su,76)

4. ná jom né ale bo príj my ply nú ce z iné ho vy u ži tia ne -
hnu te¾ nos tí ale bo hnu te¾ ných vecí umies tne ných
na úze mí Slo ven skej re pub li ky,

5. príj my z pre daja ne hnu te¾ nos tí umies tne ných na
úze mí Slo ven skej re pub li ky,

6. príj my z pre daja hnu te¾ ných vecí umies tne ných
na úze mí Slo ven skej re pub li ky, z pre daja cen -
ných pa pie rov emi to va ných da ňov ník mi so síd -
lom na úze mí Slo ven skej re pub li ky, z pre daja ma -
jet ko vých práv re gis tro va ných na úze mí
Slo ven skej re pub li ky a z pre vo du účas ti ale bo po -
dielu na ob chod nej spo loč nos ti ale bo člen ské ho
prá va v druž stve so síd lom na úze mí Slo ven skej
re pub li ky,

7. od me ny čle nov šta tu tár nych or gá nov a ïal ších
or gá nov práv nic kých osôb za vý kon funk cie,

8. vý hry v lo té riách a iných po dob ných hrách, vý hry
z re kla mných sú �a ží a zo žre bo va nia, ceny z ve rej -
ných sú �a ží a zo špor to vých sú �a ží,

9. vý živ né, dô chod ky, ren ty a po dob né pl ne nia.

(2) Stá lou pre vádz kar ňou sa na úče ly toh to zá ko na
ro zu mie tr va lé mies to ale bo za ria de nie na vý kon čin -
nos tí, kto ré ho pros tred níc tvom da ňov ní ci s ob me dze -
nou da ňo vou po vin nos �ou vy ko ná va jú úpl ne ale bo
sčas ti svo ju čin nos� na úze mí Slo ven skej re pub li ky,
a to naj mä mies to, z kto ré ho je čin nos� da ňov ní ka or ga -
ni zo va ná, po boč ka, kan ce lá ria, diel ňa, pra co vi sko,
mies to pre daja, tech nic ké za ria de nie ale bo mies to prie -
sku mu a �až by prí rod ných zdro jov. Mies to ale bo za ria -
de nie na vý kon čin nos tí je po va žo va né za tr va lé, ak sa
na vý kon čin nos ti vy u ží va sús tav ne ale bo opa ko va ne.
Ak ide o jed no ra zo vo vy ko ná va nú čin nos�, mies to ale bo 
za ria de nie, v kto rom je čin nos� vy ko ná va ná, sa po va žu -
je za tr va lé, ak doba vý ko nu čin nos ti pre siah ne šes�
me sia cov, a to sú vis le ale bo v nie ko¾ kých ob do biach
v akom ko¾ vek ob do bí dva nás tich po sebe na sle du jú -
cich me sia cov. Sta ve ni sko, mies to vy ko ná va nia sta veb -
ných pro jek tov a mon táž nych pro jek tov sa po va žu je za
stá lu pre vádz ka reň, len ak vý kon čin nos ti na nich pre -
siah ne šes� me sia cov. Stá lou pre vádz kar ňou je aj oso -
ba, kto rá koná v mene da ňov ní ka s ob me dze nou da ňo -
vou po vin nos �ou a sús tav ne ale bo opa ko va ne
pre ro ko vá va ale bo uzat vá ra v jeho mene zmlu vy na zá -

kla de spl no moc ne nia. Oso ba koná v mene da ňov ní ka,
ak koná na zá kla de jeho po ky nov, pri čom da ňov ník vý -
sled ky jej čin nos ti kon tro lu je a ne sie za ne pod ni ka te¾ -
ské ri zi ko.

(3) Prí jem do sa ho va ný v stá lej pre vádz kar ni je aj prí -
jem spo loč ní kov ve rej nej ob chod nej spo loč nos ti a kom -
ple men tá rov ko man dit nej spo loč nos ti, kto rí sú da ňov -
ník mi s ob me dze nou da ňo vou po vin nos �ou a kto rý im
ply nie z účas ti v tých to spo loč nos tiach a z úve rov a pô -
ži čiek pos kyt nu tých tým to spo loč nos tiam. Na za bez pe -
če nie dane z uve de ných príj mov sa po u ži je § 44 ods. 2.

§ 17

Vše obec né usta no ve nia o zis �o va ní zá kla du dane

(1) Pri zis �o va ní zá kla du dane ale bo da ňo vej stra ty sa 
vy chá dza
a) u da ňov ní ka úč tu jú ce ho v sús ta ve jed no du ché ho

účtovníctva1) ale bo u da ňov ní ka, kto rý ve die evi den -
ciu pod ¾a § 6 ods. 10 ale bo ods. 11, z roz die lu me dzi
príj ma mi a vý dav ka mi; da ňov ník, na kto ré ho bol vy -
hlá se ný kon kurz ale bo bolo po vo le né vy rov na nie,
ale bo po tvr de né nú te né vy rov na nie, vy čís ¾u je zá klad 
dane z príj mov z pod ni ka nia (§ 6) za ka len dár ny rok,
v kto rom bol vy hlá se ný kon kurz ale bo bolo po vo le né
vy rov na nie, ale bo po tvr de né nú te né vy rov na nie, pri -
čom zos ta vu je úč tov nú zá vier ku pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,77)

b) u da ňov ní ka úč tu jú ce ho v sús ta ve po dvoj né ho
účtovníctva1) z vý sled ku hos po dá re nia.

(2) Vý sle dok hos po dá re nia ale bo roz diel me dzi príj -
ma mi a vý dav ka mi pod ¾a od se ku 1 pri zis �o va ní zá kla -
du dane sa
a) zvý ši o sumy, kto ré ne mož no pod ¾a toh to zá ko na za -

hr nú� do da ňo vých vý dav kov ale bo kto ré boli do da -
ňo vých vý dav kov za hr nu té v ne správ nej výš ke,

b) zvý ši o sumy, kto ré nie sú sú čas �ou vý sled ku hos po -
dá re nia, ale pod ¾a toh to zá ko na sú za hr no va né do
zá kla du dane, 

c) zní ži o sumy, kto ré sú sú čas �ou vý sled ku hos po dá -
re nia, ale pod ¾a toh to zá ko na sa ne za hr nú do zá kla -
du dane.

(3) Do zá kla du dane pod ¾a od se ku 1 sa ne za hŕ ňa
a) prí jem, pre kto rý je usta no ve né, že sa daň vy bra ná

pod ¾a § 43 ods. 6 po va žu je za spl ne nie da ňo vej po -
vin nos ti, ale bo pri kto rom da ňov ník, kto rý je fy zic -
kou oso bou a kto rý nie je po vin ný ten to prí jem úč to -
va�, ne vy u žil mož nos� od po čí ta� daň vy bra nú
zráž kou ako pred da vok na daň pod ¾a § 43 ods. 7, 

b) prí jem z ná ku pu vlast ných ak cií za hod no tu niž šiu,
ako je ich me no vi tá hod no ta, pri ná sled nom zní že ní
zá klad né ho ima nia; za prí jem z ná ku pu sa po va žu je
roz diel me dzi me no vi tou hod no tou ak cií a niž šou
hod no tou, za kto rú sa na kú pi li,

c) suma, kto rá už bola u toho is té ho da ňov ní ka zda ne -
ná pod ¾a toh to zá ko na ale bo pod ¾a do te raj ších pred -
pi sov,
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d) daň z pri da nej hod no ty vz�a hu jú ca sa na hmot ný
ma je tok a ne hmot ný ma je tok,
1. na kto rú si pla ti te¾ dane z pri da nej hodnoty6)

uplat nil ná rok na od po čet pri re gis trá cii pod ¾a
oso bit né ho pred pi su, pri čom o daň z pri da nej
hodnoty6) je da ňov ník po vin ný zní ži� vstup nú
cenu hmot né ho ma jet ku a ne hmot né ho ma jet ku,

2. kto rú je pla ti te¾ dane z pri da nej hod no ty po vin ný
od vies� pri zru še ní re gis trá cie pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,6) o kto rú upra ví vstup nú cenu hmot né -
ho ma jet ku a ne hmot né ho ma jet ku,

e) suma rov na jú ca sa hod no te 45 % z roz die lu, o kto rý
úhrn vý dav kov (ná kla dov) z pre vádz ky vlast né ho
stra vo va cie ho za ria de nia pre vy šu je úhrn príj mov
z jeho pre vádz ky,

f) vý nos z od pí sa né ho zá väz ku, kto ré ho pl ne nie pre -
vzal nový dlž ník,

g) prí jem pri slú cha jú ci k vý dav ku (ná kla du), kto rý ne -
bol uzna ný za da ňo vý vý da vok pod ¾a § 19, kto rý bol
da ňov ník po vin ný úč to va�,

h) do tá cia, pod po ra a prí spe vok u da ňov ní ka, kto rý úč -
tu je v sús ta ve jed no du ché ho úč tov níc tva v zda ňo va -
com ob do bí, v kto rom ich pri jal, ak ne bo li po u ži té na
úhra du da ňo vých vý dav kov; tie to príj my ne po u ži té
na úhra du da ňo vých vý dav kov sú za hr no va né do zá -
kla du dane
1. po stup ne vo výš ke od pi sov ma jet ku na do bud nu -

té ho z tých to príj mov ale bo v po mer nej čas ti zod -
po ve da jú cej výš ke po u ži tej do tá cie, pod po ry a prí -
spev ku na ob sta ra nie od pi so va né ho ma jet ku,

2. v ob do bí čer pa nia do tá cie, pod po ry a prí spev ku,
ak tie to príj my ne sú vi sia s vý dav kom úč to va ným
v zda ňo va com ob do bí, v kto rom boli pri ja té.

(4) Sú čas �ou zá kla du dane je aj prí jem, z kto ré ho sa
daň vy be rá zráž kou pod ¾a § 43, ak vy bra ním zráž ky nie
je spl ne ná da ňo vá po vin nos� ale bo ak da ňov ník, kto rý
je fy zic kou oso bou a nie je po vin ný tie to príj my úč to va�, 
vy u žil mož nos� od po čí ta� daň vy bra nú zráž kou ako
pred da vok na daň pod ¾a § 43 ods. 7. Sú čas �ou zá kla du
dane da ňov ní ka s ne ob me dze nou da ňo vou po vin nos -
�ou je aj vý nos z dlho pi sov a pok lad nič ných po u ká žok. 

(5) Sú čas �ou zá kla du dane za hra nič nej zá vis lej oso -
by je aj roz diel, o kto rý sa ceny pri vzá jom ných ob chod -
ných vz�a hoch za hra nič ných zá vis lých osôb vrá ta ne
cien za pos kyt nu té služ by, pô žič ky a úve ry lí šia od cien
po u ží va ných me dzi ne zá vis lý mi oso ba mi v po rov na te¾ -
ných ob chod ných vz�a hoch, pri čom ten to roz diel zní žil
zá klad dane. Pri ur če ní roz die lu sa po u ži je pos tup  po -
d¾a § 18. Pri ur če ní zá kla du dane za hra nič nej zá vis lej
oso by sa po vo ¾u je za hr nú� do da ňo vých vý dav kov aj po -
mer ná čas� vý dav kov (ná kla dov) na služ by vy na lo že -
ných inou oso bou, voči kto rej je zá vis lou oso bou, ak
a) služ ba pre u ká za te¾ ne sú vi sí s pred me tom čin nos ti

tej to zá vis lej oso by, 
b) by si mu se la ob jed na� túto služ bu u ne zá vis lých

osôb ale bo ta kú to čin nos� vy ko na� sama, keby jej ju
ne po skyt la oso ba, voči kto rej je zá vis lou oso bou, 

c) cena služ by zod po ve dá prin cí pu ne zá vis lé ho vz�a hu
(§ 18 ods. 1),

d) pre u ká že úhrnnú výš ku vý dav kov (ná kla dov) vy na -
lo že ných na túto služ bu a spô sob ich de le nia me dzi
oso by do sa hu jú ce úži tok z tej to služ by.

(6) Úpra vu zá kla du dane za hra nič nej zá vis lej oso by
na úze mí Slo ven skej re pub li ky po vo lí správ ca dane, ak
da ňo vá sprá va štá tu, s kto rým má Slo ven ská re pub li ka 
uzav re tú me dzi ná rod nú zmlu vu, vy ko na la úpra vu zá -
kla du dane zá vis lej oso by v za hra ni čí. Po vo le nie ta kejto 
úpra vy správ ca dane pí som ne ozná mi da ňov ní ko vi.

(7) Zá klad dane da ňov ní ka s ob me dze nou da ňo vou
po vin nos �ou, kto rý vy ko ná va čin nos� na úze mí Slo ven -
skej re pub li ky pros tred níc tvom stá lej pre vádz kar ne,
vy ká za ný pod ¾a od se ku 1, ne mô že by� niž ší, ako by bol
do siah nu tý, keby ako ne zá vis lá oso ba vy ko ná va la rov -
na ké ale bo po dob né čin nos ti ne zá vis le od jej zria ïo va -
te ¾a. Na úpra vu zá kla du dane stá lej pre vádz kar ne sa
pri me ra ne po u ži je pos tup pod ¾a § 18. Do zda ni te¾ ných
príj mov sa za hŕ ňa prí jem do siah nu tý čin nos �ou stá lej
pre vádz kar ne. Do da ňo vých vý dav kov sa môžu za hr nú� 
aj ná kla dy pre u ká za te¾ ne vy na lo že né zria ïo va te ¾om
stá lej pre vádz kar ne na úče ly tej to stá lej pre vádz kar ne
vrá ta ne ná kla dov na ve de nie a vše obec ných správ nych
vý dav kov bez oh¾a du na mies to ich vzni ku, ak zria ïo -
va te¾ stá lej pre vádz kar ne pre u ká že úhrnnú výš ku
tých to ná kla dov za pod nik ako ce lok, zdô vod ní spô sob
ich de le nia me dzi jed not li vé čas ti pod ni ku da ňov ní ka
a pre u ká že tok vý rob kov ale bo slu žieb sme ru jú cich do
tej to stá lej pre vádz kar ne. Ak ne mož no ur či� zá klad
dane tým to spô so bom, na jeho ur če nie mož no po u ži� aj
po mer zis ku ale bo stra ty k ná kla dom ale bo k hru bým
príj mom pri po rov na te¾ ných čin nos tiach u po rov na te¾ -
ných da ňov ní kov ale bo po rov na te¾ nú výš ku ob chod né -
ho roz pä tia a po dob né po rov na te¾ né uka zo va te le, ak sa
na ich zá kla de pre u ká za te¾ ne vy čís li zá klad dane. Ďa lej 
mož no po u ži� me tó du roz de le nia cel ko vých zis kov pod -
ni ku da ňov ní ka jeho rôz nym čas tiam ale bo or ga ni zač -
ným zlož kám, ak sa do dr ží prin cíp ne zá vis lé ho vz�a hu
(§ 18). Da ňov ník môže pí som ne po žia da� správ cu dane
o od sú hla se nie kon krét nej me tó dy ur če nia zá kla du
dane stá lej pre vádz kar ne. Ak správ ca dane od sú hla sí
na vr ho va nú me tó du ur če nia zá kla du dane, uplat ňu je
sa táto da ňov ní kom na vrh nu tá a odô vod ne ná me tó da
naj me nej po čas jed né ho zda ňo va cie ho ob do bia, pri čom 
k zme ne me tó dy ne mô že dôjs� v prie be hu zda ňo va cie ho 
ob do bia.

(8) Zá klad dane v zda ňo va com ob do bí, v kto rom do -
chá dza k zru še niu da ňov ní ka s lik vi dá ciou (§ 41 ods. 3)
ale bo v kto rom bol na da ňov ní ka vy hlá se ný kon kurz
ale bo po vo le né vy rov na nie (§ 41 ods. 5), ale bo v kto rom
do chá dza k skon če niu pod ni ka nia da ňov ní ka (§ 6) ale -
bo k skon če niu inej samo stat nej zá rob ko vej čin nos ti,
ale bo pre ná jmu (§ 6), upra ví da ňov ník, kto rý
a) úč tu je v sús ta ve jed no du ché ho úč tov níc tva ale bo

kto rý ve die evi den ciu pod ¾a § 6 ods. 11, o cenu ne -
spot re bo va ných zá sob, zos tat ky vy tvo re ných re zerv
na les nú pes tov nú čin nos� a op rav ných po lo žiek
k na do bud nu té mu ma jet ku, výš ku zá väz kov, kto -
rých úhra da sa po va žu je za da ňo vý vý da vok pod ¾a
§ 19, a výš ku po h¾a dá vok s vý nim kou po h¾a dá vok
uve de ných v § 19 ods. 2 písm. h) a i) a o po mer nú
výš ku ná jom né ho vrá ta ne fi nanč né ho pre ná jmu,
kto rá pri pa dá na prí sluš né zda ňo va cie ob do bie ale -
bo jeho čas�; pri ïal šom pre daji ne spot re bo va ných
zá sob sa za hr nie do zá kla du dane iba roz diel, o kto rý 
pre vy šu je cena, za kto rú boli ne spot re bo va né zá so by 
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pred a né, cenu ne spot re bo va ných zá sob už za hr nu -
tých do zá kla du dane,

b) úč tu je v sús ta ve po dvoj né ho úč tov níc tva, o zos tat ky
vy tvo re ných re zerv a op rav ných po lo žiek, príj mov
bu dú cich ob do bí, vý no sov bu dú cich ob do bí, vý dav -
kov bu dú cich ob do bí a ná kla dov bu dú cich ob do bí
s vý nim kou tých, kto ré pre u ká za te¾ ne sú vi sia s ob -
do bím lik vi dá cie ale bo kon kur zu,

c) uplat ňu je vý dav ky pod ¾a § 6 ods. 10, o cenu  nespo -
trebovaných zá sob a o výš ku po h¾a dá vok s vý nim -
kou po h¾a dá vok uve de ných v § 19 ods. 2 písm. h) a i).

 (9) Na úče ly zis te nia zá kla du dane pod ¾a od se ku 8
da ňov ní ka, kto rý je fy zic kou oso bou, skon če ním pod ni -
ka nia, inej samo stat nej zá rob ko vej čin nos ti ale bo pre -
ná jmu je zá nik opráv ne nia, osved če nia ale bo iné ho roz -
hod nu tia na vý kon čin nos ti, pre ru še nie ale bo
po za sta ve nie a ne ob no ve nie pod ni ka nia do le ho ty na
po da nie da ňo vé ho pri zna nia s vý nim kou se zón nych
čin nos tí ale bo skon če nie po be ra nia príj mov z pod ni ka -
nia, inej samo stat nej zá rob ko vej čin nos ti ale bo po be ra -
nia príj mov z pre ná jmu.

(10) Da ňov ník, kto rý zme nil spô sob uplat ňo va nia vý -
dav kov pod ¾a § 19 na spô sob pod ¾a § 6 ods. 10 ale bo ak
za čal úč to va� po ob do bí, v kto rom ne bol úč tov nou jed -
not kou,1) upra ví zá klad dane pod ¾a od se ku 8 za zda ňo -
va cie ob do bie, kto ré pred chá dza lo tej to zme ne.

(11) Do zá kla du dane da ňov ní ka, kto rý pre dá va pod -
nik ale bo jeho čas�, sa za hr nie aj roz diel, o kto rý prí jem
z pre daja pod ni ku v do hod nu tej kúp nej cene zvý še nej
o zá väz ky a zní že nej o stav pre vá dza ných pe ňaž ných
pros tried kov na ban ko vých úč toch ale bo v ho to vos ti
pre vy šu je hod no tu pre dá va né ho pod ni ku ale bo jeho
čas ti za hŕ ňa nú do da ňo vých vý dav kov. Da ňov ník, kto -
rý ve die jed no du ché úč tov níc tvo, za hr nie do da ňo vých
vý dav kov aj hod no tu zá väz kov vz�a hu jú cich sa na vý -
dav ky, kto ré, ak by boli uhra de né pred pre daj om pod -
ni ku, boli by u pre dá va jú ce ho da ňo vým vý dav kom. Prí -
jem z pre daja pod ni ku ale bo jeho čas ti sa za hr nie do
zá kla du dane da ňov ní ka v zda ňo va com ob do bí, v kto -
rom na sta ne účin nos� zmlu vy o pre daji pod ni ku.30) 

(12) Sú čas �ou zá kla du dane da ňov ní ka s príj ma mi
pod ¾a § 6, kto rý úč tu je v sús ta ve jed no du ché ho úč tov -
níc tva ale bo kto rý ve die evi den ciu pod ¾a § 6 ods. 11,
ale bo kto rý uplat ňu je vý dav ky pod ¾a § 6 ods. 10, je
a) pri vkla de po h¾a dáv ky do ob chod nej spo loč nos ti ale -

bo druž stva ale bo pri po stú pe ní po h¾a dáv ky, hod no -
ta tej to po h¾a dáv ky, a to aj v prí pa de, ak ide o po h¾a -
dáv ku, kto rú da ňov ník vlo žil ale bo po stú pil za cenu
niž šiu, ako je jej me no vi tá hod no ta; pri vkla de po -
h¾a dáv ky ale bo jej po stú pe ní za cenu vyš šiu, ako je
jej me no vi tá hod no ta, sa za prí jem po va žu je táto vyš -
šia cena,

b) pos kyt nu tý ale bo pri ja tý pred da vok, a to v tom zda -
ňo va com ob do bí, v kto rom do šlo k spl ne niu do dáv ky
to va ru, služ by ale bo iných pl ne ní, na kto rých úhra -
du bol pri ja tý ale bo pos kyt nu tý.

(13) Pri zru še ní da ňov ní ka úč tu jú ce ho v sús ta ve po -
dvoj né ho úč tov níc tva bez lik vi dá cie sa zá klad dane ku
dňu jeho zá ni ku upra ví o zos tat ky vy tvo re ných re zerv
a op rav ných po lo žiek vrá ta ne op rav nej po lo žky k od -
plat ne na do bud nu té mu ma jet ku, príj mov bu dú cich

ob do bí, vý no sov bu dú cich ob do bí, vý dav kov bu dú cich
ob do bí a ná kla dov bu dú cich ob do bí ok rem tých po lo -
žiek, kto ré pre be rá práv ny ná stup ca za nik nu tej ob -
chod nej spo loč nos ti ale bo druž stva, ak sa pre u ká za te¾ -
ne vz�a hu jú k prá vam a zá väz kom práv ne ho ná stup cu.
Rov na ký pos tup sa uplat ní pri sply nu tí, zlú če ní a roz -
de le ní ob chod nej spo loč nos ti ale bo druž stva, ak sú čas -
�ou sply nu tia, zlú če nia a roz de le nia ob chod nej spo loč -
nos ti ale bo druž stva je aj ma je tok ob chod nej
spo loč nos ti ale bo druž stva so síd lom v člen ských štá -
toch Eu róp skej únie.

(14) Sú čas �ou zá kla du dane da ňov ní ka s ne ob me -
dze nou da ňo vou po vin nos �ou je aj zá klad dane stá lej
pre vádz kar ne umies tne nej v za hra ni čí s vý nim kou, ak
zá kla dom dane stá lej pre vádz kar ne je da ňo vá stra ta,
o kto rú pod ¾a da ňo vej le gis la tí vy štá tu, v kto rom je
zdroj príj mu, mož no zni žo va� zá klad dane. Pri jeho zis -
�o va ní sa po stu pu je pod ¾a od se ku 1 s vý nim kou vý dav -
kov, kto ré je da ňov ník po vin ný uhrá dza� pod ¾a práv -
nych pred pi sov plat ných v štá te, v kto rom je zdroj
príj mu, kto ré mož no uplat ni� do da ňo vých vý dav kov
v roz sa hu usta no ve nom v tých to práv nych pred pi soch.

(15) Pri zru še ní op rav ných po lo žiek, zru še ní re zerv
a roz pus te ní zos tat kov ostat ných úč tov ná kla dov na
účet ne roz de le ný zisk mi nu lých rokov1) sa zá klad dane
zvy šu je o za úč to va nú výš ku zos tat kov tých to úč tov, ak
ich tvor ba je po va žo va ná za da ňo vý vý da vok. 

(16) Do zá kla du dane da ňov ní ka ne za lo že né ho ale bo
ne zria de né ho na pod ni ka nie (§ 12 ods. 2) sa pri pre daji
ma jet ku, kto rý bol po u ží va ný na čin nos�, z kto rej príj -
my sú pred me tom dane, za hr nie roz diel, o kto rý prí jem
z jeho pre daja pre vy šu je cenu, v kto rej bol ma je tok oce -
ne ný v úč tov níc tve pri jeho na do bud nu tí, zní že nú o od -
pi sy uplat ne né v da ňo vých vý dav koch vy po čí ta né  po -
d¾a § 27 ale bo § 28. 

(17) Sú čas �ou zá kla du dane nie sú kur zo vé roz die ly
z oce ne nia ma jet ku a zá väz kov a roz die ly z pre ce ne nia
de ri vá tov a cen ných pa pie rov pri ich oce ňo va ní re ál nou
hod no tou úč to va né do ná kla dov ale bo vý no sov. 

(18) Sú čas �ou zá kla du dane nie sú roz die ly z oce ne -
nia jed not li vých zlo žiek od pi so va né ho ma jet ku vy ko na -
né ho pod ¾a oso bit né ho predpisu1) ku dňu zru še nia da -
ňov ní ka bez lik vi dá cie, kto ré ovplyv ni li vý sle dok
hos po dá re nia, vz�a hu jú ce sa k ma jet ku da ňov ní ka, pri
kto rom práv ny ná stup ca po kra ču je v od pi so va ní. Rov -
na ko nie je za hr no va ný do zá kla du dane na do bú da te -
¾om za úč to va ný go od will a bad will. 

(19) Sú čas �ou zá kla du dane nie sú oce ňo va cie roz -
die ly z ka pi tá lo vých účas tí úč to va né ako ná kla dy ale bo
vý no sy, ak sa vz�a hu jú na vlo že ný ma je tok, kto rý na do -
bú da te¾ vkla du od pi su je zo zos tat ko vej ceny ur če nej
pod ¾a § 25 ods. 1 písm. f). 

(20) Sú čas �ou zá kla du dane je aj daň z pri da nej hod -
no ty,
a) na kto rú si pla ti te¾ dane z pri da nej hod no ty uplat nil

ná rok na od po čí ta nie pri re gis trá cii pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su6) s vý nim kou pod ¾a od se ku 3 písm. d),

b) kto rá je do da toč ne od po čí ta te¾ ná ale bo do da toč ne
ne od po čí ta te¾ ná, ak pla ti te¾ dane z pri da nej hod no ty 
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zme nil účel po u ži tia hmot né ho ma jet ku pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su.78)

(21) Zmluv né po ku ty, po plat ky z omeš ka nia a úro ky
z omeškania79) sa za hr nú do zá kla du dane u ve ri te ¾a po
pri ja tí úhra dy ale bo u dlž ní ka po ich za pla te ní.

(22) Sú čas �ou zá kla du dane je aj ne pe ňaž ný prí jem
pre na jí ma te ¾a, kto rý je vlast ní kom pre na ja tej veci, a to
vo výš ke vý dav kov vy na lo že ných ná jom com, po pred -
chá dza jú com pí som nom sú hla se pre na jí ma te ¾a, na
tech nic ké zhod no te nie tej to veci nad rá mec po vin nos tí
do hod nu tých v ná jom nej zmlu ve a ne uh ra de ných pre -
na jí ma te ¾om, a to v zda ňo va com ob do bí, v kto rom
a) bolo tech nic ké zhod no te nie uve de né do uží va nia, ak

o hod no tu tech nic ké ho zhod no te nia vlast ník zvý šil
vstup nú (zos tat ko vú) cenu toh to ma jet ku,

b) do šlo k skon če niu ná jmu, ak pre na jí ma te¾ ne zvý šil
vstup nú cenu o hod no tu vy ko na né ho tech nic ké ho
zhod no te nia; ne pe ňaž ný prí jem sa určí vo výš ke  zo -
statkovej ceny, kto rú by malo tech nic ké zhod no te nie 
pri po u ži tí rov no mer né ho od pi so va nia (§ 27).

(23) Ne pe ňaž ným príj mom pre na jí ma te ¾a sú aj vý -
dav ky vy na lo že né ná jom com na op ra vy pre na ja té ho
hmot né ho ma jet ku za hr nu té do da ňo vých vý dav kov
ná jom cu nad rá mec po vin nos tí ná jom cu do hod nu tých
v ná jom nej zmlu ve.80)

(24) Pri zis �o va ní da ňo vej stra ty sa po stu pu je rov na -
ko, ako pri zis �o va ní zá kla du dane.

(25) Ná klad, na kto rý bola tvo re ná re zer va pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su,1) kto rej tvor ba nie je uzna ná za da ňo -
vý vý da vok, sa za hr nie do zá kla du dane v tom zda ňo va -
com ob do bí, v kto rom dô jde k vzni ku ná kla du, na kto rý
bola re zer va tvo re ná, ak ten to ná klad je sú čas ne uzna -
ný za da ňo vý vý da vok pod ¾a § 19.

§ 18

Úpra va zá kla du dane za hra nič ných zá vis lých osôb

(1) Na zis te nie roz die lu pod ¾a § 17 ods. 5 sa po u ži je
nie ktorá z me tód vy chá dza jú cich z po rov ná va nia ceny.
Ak ne mož no spo ¾ah li vo po u ži� nie ktorú z me tód vy chá -
dza jú cich z po rov ná va nia ceny, po u ži jú sa me tó dy vy -
chá dza jú ce z po rov ná va nia zis ku ale bo ich vzá jom ná
kom bi ná cia, ale bo iné me tó dy, kto ré nie sú uve de né
v od se ku 2 ale bo od se ku 3. Po u ži� mož no len takú me -
tó du, kto rej po u ži tie je v sú la de s prin cí pom ne zá vis lé -
ho vz�a hu. Prin cíp ne zá vis lé ho vz�a hu je za lo že ný na
po rov ná va ní pod mie nok do hod nu tých v ob chod ných
vz�a hoch ale bo fi nanč ných vz�a hoch me dzi za hra nič -
ný mi zá vis lý mi oso ba mi s pod mien ka mi, kto ré by me -
dzi se bou do hod li ne zá vis lé oso by v po rov na te¾ ných
 obchodných ale bo fi nanč ných vz�a hoch za po rov na te¾ -
ných okol nos tí. Pri po rov ná va ní sa zoh ¾ad ňu jú naj mä
čin nos ti vy ko ná va né po rov ná va ný mi oso ba mi, a to ich
vý ro ba, mon táž ne prá ce, vý skum a vý voj, ná kup a pre -

daj a po dob ne, roz sah ich pod ni ka te¾ ských ri zík, vlast -
nos ti po rov ná va né ho ma jet ku ale bo služ by, do hod nu té 
zmluv né pod mien ky, eko no mic ké pros tre die trhu, ako
aj ob chod ná stra té gia. Pod mien ky sú vzá jom ne po rov -
na te¾ né, ak me dzi nimi nie je žia den roz diel ale bo ak
mož no vplyv tých to roz die lov od strá ni�.

(2) Me tó dy, kto ré vy chá dza jú z po rov ná va nia ceny,
sú:
a) me tó da ne zá vis lej tr ho vej ceny, pri kto rej sa po rov -

ná va cena pre vo du ma jet ku ale bo služ by do hod nu tá
me dzi za hra nič ný mi zá vis lý mi oso ba mi s po rov na -
te¾ nou ne zá vis lou tr ho vou ce nou do hod nu tou me dzi 
ne zá vis lý mi oso ba mi; ak je me dzi tý mi to ce na mi roz -
diel, cena do hod nu tá me dzi za hra nič ný mi zá vis lý mi
oso ba mi sa na hra dí ne zá vis lou tr ho vou ce nou, kto -
rú by po u ži li ne zá vis lé oso by v po rov na te¾ ných ob -
chod ných ale bo fi nanč ných vz�a hoch za po rov na te¾ -
ných pod mie nok, 

b) me tó da ná sled né ho pre daja, pri kto rej sa cena pre -
vo du ma jet ku na kú pe né ho za hra nič nou zá vis lou
oso bou pre po čí ta na ne zá vis lú tr ho vú cenu z ceny,
za kto rú táto za hra nič ná zá vis lá oso ba ma je tok opä -
tov ne pre dá va ne zá vis lej oso be, zní že nej o ob vyk lú
výš ku ob chod né ho roz pä tia po rov na te¾ ných ne zá -
vis lých pre daj cov,

c) me tó da zvý še ných ná kla dov, pri kto rej sa ne zá vis lá
tr ho vá cena vy po čí ta zo sku toč ných pria mych a ne -
pria mych ná kla dov ma jet ku ale bo služ by pre vá dza -
nej me dzi za hra nič ný mi zá vis lý mi oso ba mi, zvý še -
ných o sumu ce no vej pri ráž ky uplat ňo va nej tým
is tým do dá va te ¾om vo vz�a hu k ne zá vis lým oso bám
ale bo o sumu ce no vej pri ráž ky, kto rú by uplat ňo va la 
ne zá vis lá oso ba v po rov na te¾ nom ob cho de za po rov -
na te¾ ných pod mie nok.

(3) Me tó dy, kto ré vy chá dza jú z po rov ná va nia zis ku, sú:
a) me tó da de le nia zis ku, kto rá vy chá dza z ta ké ho de le -

nia pred po kla da né ho zis ku do siah nu té ho ne zá vis lý -
mi oso ba mi, aké by oča ká va li ne zá vis lé oso by pri
spo loč nom pod ni ka ní pri do dr ža ní prin cí pu ne zá vis -
lé ho vz�a hu,

b) me tó da čis té ho ob chod né ho roz pä tia, kto rá zis �u je
výš ku zis ko vej pri ráž ky z ob chod né ho vz�a hu ale bo
fi nanč né ho vz�a hu me dzi zá vis lý mi oso ba mi vo vz�a -
hu k ná kla dom, trž bám ale bo inej zá klad ni, kto rú
po rov ná va so zis ko vou pri ráž kou po u ží va nou vo
vz�a hu k ne zá vis lým oso bám.

(4) Da ňov ník môže pí som ne po žia da� správ cu dane
o od sú hla se nie po u ži tia kon krét nej me tó dy pod ¾a od se -
ku 2 ale bo od se ku 3. Ak správ ca dane od sú hla sí da ňov -
ní kom na vrh nu tú me tó du, uplat ňu je sa táto me tó da
naj me nej po čas jed né ho zda ňo va cie ho ob do bia, pri čom 
k jej zme ne ne mô že dôjs� po čas zda ňo va cie ho ob do bia.

(5) Správ nos� po u ži tia me tó dy a vy čís le nia roz die lu
pod ¾a § 17 ods. 5 pre ve ru jú da ňo vé orgány81) pri da ňo -
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) § 21a zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 289/1995 Z. z. v zne ní zá ko na č. 511/2002 Z. z.

79
) Na prí klad § 369 Ob chod né ho zá kon ní ka. 

80
) Na prí klad § 664 až 669 Ob čian ske ho zá kon ní ka.

81
) Zá kon č. 150/2001 Z. z. o da ňo vých or gá noch a kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 440/2000 Z. z. o sprá vach fi nanč nej kon tro ly v zne ní
zá ko na č. 182/2002 Z. z.



vej kon tro le,82) pri čom vy chá dza jú z prin cí pu ne zá vis lé -
ho vz�a hu, z po u ži tej me tó dy a z ana lý zy po rov na te¾ -
nos ti oce ne nia. 

Da ňo vé  vý  dav ky

§ 19

(1) Ak výš ku vý dav ku (ná kla du) li mi tu je oso bit ný
pred pis,83) pre u ká za ný vý da vok (ná klad) mož no za hr -
nú� do da ňo vých vý dav kov naj viac do výš ky toh to li mi -
tu. Ak výš ku vý dav ku (ná kla du) li mi tu je ten to zá kon
ale bo jeho za hr nu tie v zda ňo va com ob do bí upra vu je
ten to zá kon v inej výš ke ako oso bit ný pred pis,1) pre u -
ká za ný vý da vok (ná klad) mož no za hr nú� do da ňo vých
vý dav kov len v roz sa hu a za pod mie nok usta no ve ných
v tom to zá ko ne. Ak výš ku vý dav ku (ná kla du) li mi tu je
ten to zá kon výš kou do siah nu té ho príj mu ale bo výš kou
príj mu z pri ja tej úhra dy, uplat ní sa vý da vok (ná klad)
ale bo jeho čas� do da ňo vých vý dav kov v tom zda ňo va -
com ob do bí, v kto rom bol do siah nu tý prí jem ale bo pri -
ja tá úhra da.

(2) Da ňo vé vý dav ky, kto ré mož no uplat ni� len v roz -
sa hu a za pod mie nok usta no ve ných v tom to zá ko ne, sú
a) vý dav ky (ná kla dy), kto ré je da ňov ník po vin ný uhra -

di� pod ¾a oso bit ných pred pi sov,84)
b) vý dav ky (ná kla dy) na pre vádz ku vlast né ho za ria de -

nia na ochra nu ži vot né ho pros tre dia pod ¾a oso bit -
ných pred pi sov,85)

c) vý dav ky (ná kla dy) na pra cov né a so ciál ne pod mien -
ky a sta rost li vos� o zdra vie vy na lo že né na
1. bez peč nos� a ochra nu zdra via pri prá ci a hy gie -

nic ké vy ba ve nie pra co vísk,
2. sta rost li vos� o zdra vie za mest nan cov v roz sa hu

usta no ve nom oso bit ný mi pred pis mi a na vlast né
zdra vot níc ke za ria de nia,86)

3. vzde lá va nie a re kva li fi ká ciu za mest nan cov, vlast -
né vzde lá va cie za ria de nia, vý cho vu žia kov v stred -
ných od bor ných uči liš tiach, ak ich nie je po vin ný
uhrá dza� prí sluš ný or gán štát nej sprá vy,

4. prí spev ky na stra vo va nie za mest nan cov pos ky to -
va né za pod mie nok usta no ve ných oso bit ným
pred pi som,19)

5. mzdo vé a ostat né pra cov nop ráv ne ná ro ky za -
mest nan cov v roz sa hu usta no ve nom  pracovno -
právnymi pred pis mi,17)

d) vý dav ky (ná kla dy) na pra cov né ces ty,87) na kto ré
vzni ká ná rok pod ¾a oso bit ných pred pi sov,87) 

e) vý dav ky (ná kla dy) da ňov ní ka s príj ma mi pod ¾a § 6
vy na lo že né v sú vis los ti s vý ko nom čin nos ti, z kto rej

príj my sú pred me tom dane vy ko ná va nej v inom
mies te, ako je mies to, v kto rom túto čin nos� pra vi -
del ne vy ko ná va, a to vo výš ke vý dav kov (ná kla dov)
na uby to va nie, do pra vu hro mad ný mi do prav ný mi
pros tried ka mi a na ne vy hnut né vý dav ky spo je né
s po by tom v tom to mies te,

f) vý dav ky (ná kla dy) vo výš ke úhrnu ob sta rá va cích
cien1) ak cií a úhrnu ob sta rá va cích cien1) ostat ných
cen ných pa pie rov v zda ňo va com ob do bí, v kto rom
dô jde k ich pre daju, do výš ky úhrnu príj mov z ich
pre daja s vý nim kou
1. cen ných pa pie rov pri ja tých na trh bur zy cen ných

pa pie rov, pri kto rých ob sta rá va cia cena nie je
vyš šia a prí jem z pre daja nie je niž ší ako od chýl ka
10 % od prie mer né ho kur zu zve rej ňo va né ho bur -
zou cen ných pa pie rov v deň ich ná ku pu a pre daja
ale bo ak cen ný pa pier ne bol ten to deň ob cho do va -
ný, po sled ný zve rej ne ný prie mer ný kurz, pri kto -
rých sa uzná ako vý da vok (ná klad) ob sta rá va cia
cena ak cií, ale bo pri ostat ných cen ných pa pie -
roch ob sta rá va cia cena upra ve ná o roz diel z oce -
ne nia na re ál nu hod no tu pod ¾a oso bit né ho
predpisu1) za hr no va ný do zá kla du dane, 

2. dlho pi su, pri kto rom je pre daj ná cena niž šia naj -
viac o výš ku vý no su z dlho pi su za hr nu té ho do zá -
kla du dane do doby pre daja ale bo splat nos ti dlho -
pi su, 

3. da ňov ní kov, kto rí vy ko ná va jú ob cho do va nie
s cen ný mi pa pier mi pod ¾a oso bit né ho pred pi su,88) 
kto rým sa vý da vok (ná klad) na ob sta ra nie cen -
ných pa pie rov uzná do výš ky úč to va nej ako ná -
klad,

g) vý dav ky (ná kla dy) vo výš ke ob sta rá va cej ceny 
1. ob chod né ho po dielu na ob chod nej spo loč nos ti

ale bo druž stve s vý nim kou ob sta rá va cej ceny po -
dielu na ak cio vej spo loč nos ti (ak cie), pre kto rú
pla tí usta no ve nie pís me na f), pri jeho pre daji len
do výš ky príj mov z pre daja, po su dzo va ným za
kaž dý pre daj jed not li vo,

2. zmen ky, o kto rej sa účtuje1) ako o cen nom pa pie -
ri, pri jej pre daji len do výš ky príj mov z pre daja,
po su dzo va nej za kaž dý pre daj jed not li vo,

h) vý da vok (ná klad) vo výš ke ob sta rá va cej ceny po h¾a -
dáv ky na do bud nu tej po stú pe ním ale bo vý da vok vo
výš ke od pi su me no vi tej hod no ty poh¾adávky1) bez
úro kov z omeš ka nia a po plat kov z omeš ka nia
a iných pla tieb, kto ré zvy šu jú po h¾a dáv ku z dô vo du
one skore nej úhra dy (ïa lej len „prí slu šen stvo“), ale -
bo ne uh ra de nej čas ti tých to po h¾a dá vok, u da ňov ní -
ka úč tu jú ce ho v sús ta ve po dvoj né ho úč tov níc tva
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82
) Na prí klad § 38 a 46 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov. 

83
) Na prí klad § 5 ods. 1 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 152/1994 Z. z. v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 375/1996 Z. z.

84
) Na prí klad zá kon č. 44/1988 Zb. o ochra ne a vy u ži tí ne rast né ho bo hat stva (ban ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon
č. 314/2001 Z. z. v zne ní zá ko na č. 438/2002 Z. z., zá kon č. 414/2002 Z. z. o hos po dár skej mo bi li zá cii a o zme ne zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 274/1993 Z. z. o vy me dze ní pô sob nos ti or gá nov vo ve ciach ochra ny spot re bi te ¾a v zne ní ne skor ších pred pi sov.

85
) Na prí klad zá kon č. 223/2001 Z. z. o od pa doch a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 309/1991 
Zb. o ochra ne ovzdu šia pred zne čis �u jú ci mi lát ka mi (zá kon o ov zdu ší) v zne ní ne skor ších pred pi sov.

86
) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 277/1994 Z. z. o zdra vot nej sta rost li vos ti v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 272/1994 Zb. o ochra ne zdra via ¾udí v zne ní ne skor ších pred pi sov.

87
) Zá kon č. 283/2002 Z. z.

88
) Zá kon č. 566/2001 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 385/1999 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



ale bo da ňov ní ka, kto rý úč to val v sús ta ve po dvoj né -
ho úč tov níc tva a zme nil spô sob úč to va nia na úč to -
va nie v sús ta ve jed no du ché ho úč tov níc tva pri po -
h¾a dáv kach už za hr nu tých do príj mov
v pred chá dza jú cich zda ňo va cích ob do biach, v kto -
rých úč to val v sús ta ve po dvoj né ho úč tov níc tva, ak
1. súd za mie tol ná vrh na vy hlá se nie kon kur zu pre

ne dos ta tok ma jet ku ale bo zru šil kon kurz z dô vo -
du, že ma je tok da ňov ní ka ne sta čí na úhra du vý -
dav kov a od me nu správ cu kon kurz nej pod sta ty,

2. to vy plý va z vý sled ku kon kurz né ho ko na nia ale bo 
vy rov na cie ho ko na nia,

3. dlž ník zo mrel a po h¾a dáv ka ne moh la by� uspo ko -
je ná ani vy má ha ním na de di čoch dlž ní ka,

4. ma je tok dlž ní ka ne po sta ču je na kry tie ná kla dov
exe kuč né ho ko na nia ale bo na kry tie trov vý ko nu
súd ne ho roz hod nu tia a súd exe kú ciu na ná vrh
opráv ne né ho ale bo vý kon roz hod nu tia za sta ví,

5. ide o po h¾a dáv ku, na kto rú mož no tvo ri� op rav nú
po lo žku do 100 % [§ 20 ods. 4, § 20 ods. 8 písm. c), 
§ 20 ods. 14 písm. d)],

i) vý da vok (ná klad) vo výš ke ob sta rá va cej ceny po h¾a -
dáv ky, kto rá jed not li vo ne pre sa hu je 1 000 Sk za po -
h¾a dáv ku, ak sa tr va le upúš �a od jej vy má ha nia z dô -
vo du, že ná kla dy na jej vy má ha nie by pre siah li jej
hod no tu,

j) vý da vok (ná klad) vo výš ke od vo du z vý �až ku,56)
k) vý dav ky (ná kla dy) na re kla mu vy na lo že né na účel

pre zen tá cie pod ni ka te¾ skej čin nos ti da ňov ní ka, to -
va ru, slu žieb, ne hnu te¾ nos tí, ob chod né ho mena,
ochran nej znám ky, ob chod né ho ozna če nia vý rob -
kov a iných práv a zá väz kov sú vi sia cich s čin nos �ou
da ňov ní ka so zá me rom do siah nu tia, za bez pe če nia,
udr ža nia ale bo zvý še nia príj mov da ňov ní ka,

l) vý dav ky (ná kla dy) na spot re bo va né po hon né lát ky
pod ¾a cien plat ných v čase ich ná ku pu, pre po čí ta né
pod ¾a spot re by uve de nej v tech nic kom pre u ka ze,
ale bo ak sa táto spot re ba v tech nic kom pre u ka ze ne -
uvá dza, ale bo ak sa vo zid lo ne po u ží va na pra cov né
ces ty,87) ale bo ak sa vo zid lo ale bo za ria de nie po u ží va
na pre vádz ku, pri kto rej nie je spot re ba po hon ných
lá tok uve de ná v tech nic kom pre u ka ze, pod ¾a spot re -
by pre u ká za nej iným pre u ká za te¾ ným do kla dom; pri 
vý po čte spot re by po hon ných lá tok vo zi diel po u ží va -
ných na pra cov né cesty87) sa po stu pu je spô so bom
usta no ve ným oso bit ným pred pi som,89)

m) vý dav ky, na kto rých úhra du boli pos kyt nu té do tá -
cie, pod po ry a prí spev ky pos kyt nu té z pros tried kov
štát ne ho roz po čtu, roz poč tov obcí, roz poč tov vyš -
ších územ ných cel kov, štát nych fon dov a Ná rod né ho 
úra du prá ce za hr no va né do príj mov,

n) od pi sy pri ma jet ku, kto rý nie je pria mo vy u ží va ný
da ňov ní kom, ale slú ži na za bez pe če nie zda ni te¾ ných 
príj mov toh to da ňov ní ka a sú čas ne aj da ňov ní ka,
kto ré mu bol pos kyt nu tý, ak ide o pos kyt nu tie ma jet -

ku, kto rý slú ži na pod po ru pre daja to va ru, slu žieb
ale bo vý rob kov da ňov ní ka, kto rý ten to ma je tok  po -
skytol na pria me vy u ži tie iné mu da ňov ní ko vi.

(3) Da ňo vý mi vý dav ka mi sú aj
a) od pi sy hmot né ho ma jet ku a ne hmot né ho ma jet ku

(§ 22 až 29),
b) zos tat ko vá cena (§ 25 ods. 3) hmot né ho ma jet ku

a ne hmot né ho ma jet ku pri jeho vy ra de ní pre daj om
ale bo lik vi dá ciou ale bo po mer ná čas� zos tat ko vej
ceny vz�a hu jú ca sa na pred a nú ale bo lik vi do va nú
čas� ma jet ku; zos tat ko vá cena lik vi do va né ho sta -
veb né ho ob jektu ale bo jeho čas ti v sú vis los ti s vý -
stav bou no vé ho sta veb né ho ob jektu ale bo tech nic -
kým zhod no te ním stav by sa za hr nie do ob sta rá va cej 
ceny,1)

c) zos tat ko vá cena ale bo ob sta rá va cia cena hmot né ho
ma jet ku bez od plat ne odo vzda né ho do vlast níc tva
or ga ni zá cie za bez pe ču jú cej jeho ïal šie vy u ži tie  po -
d¾a oso bit né ho pred pi su,90) ak nie je sú čas �ou ob sta -
rá va cej ceny stav by od pi so va nej odo vzdá va jú cim da -
ňov ní kom,

d) zos tat ko vá cena hmot né ho ma jet ku a ne hmot né ho
ma jet ku vy ra de né ho z dô vo du ško dy do výš ky príj -
mov z ná hrad za hr no va ných do zá kla du dane vrá ta -
ne pri ja tých úhrad z pre daja vy ra de né ho ma jet ku
s vý nim kou uve de nou v pís me ne g),

e) vstup ná cena pri pre daji hmot né ho ma jet ku vy lú če -
né ho z od pi so va nia pod ¾a § 23, pri čom pri pre daji
ma jet ku uve de né ho v § 23 ods. 1 písm. d) až g), § 23
ods. 2 písm. d) a po zem kov ne do tknu tých �až bou
mož no vstup nú cenu za hr nú� len do výš ky príj mu
z pre daja,

f) tvor ba re zerv a op rav ných po lo žiek pod ¾a § 20, 
g) ško dy ne za vi ne né da ňov ní kom 

1. vznik nu té v dô sled ku ži vel nej po hro my, na prí -
klad ze me tra se nia, po vod ne, kru po bi tia, la ví ny
ale bo bles ku,

2. spô so be né ne zná mym pá cha te ¾om v zda ňo va com
ob do bí, v kto rom bola táto sku toč nos� po tvr de ná
po lí ciou,

h) hod no ta po h¾a dáv ky pri jej po stú pe ní do výš ky príj -
mu z pri ja tých úhrad ply nú cich z jej po stú pe nia
a ob sta rá va cia cena po h¾a dáv ky do výš ky príj mu
z pri ja tej úhra dy ply nú cej z jej ïal šie ho po stú pe nia;
ak ide o po stú pe nie po h¾a dáv ky, kto rá spĺ ňa pod -
mien ky na tvor bu op rav nej po lo žky k po h¾a dáv kam
voči dlž ní kom v kon kurz nom ko na ní ale bo vy rov na -
com ko na ní, k po chyb ným a stra to vým po h¾a dáv -
kam v ban kách pod ¾a § 20 ods. 4 a k po h¾a dáv kam
pod ¾a § 20 ods. 14 písm. d), do da ňo vých vý dav kov
sa za hŕ ňa výš ka po h¾a dáv ky úč to va ná v ná kla doch
do výš ky me no vi tej hod no ty po h¾a dáv ky bez prí slu -
šen stva,

i) po ist né a prí spev ky hra de né da ňov ní kom, kto rý je
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89
) § 7 ods. 4 zá ko na č. 283/2002 Z. z.

90
) Zá kon č. 70/1998 Z. z. o ener ge ti ke a o zme ne zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní
ne skor ších pred pi sov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 442/2002 Z. z. o ve rej ných vo do vo doch a ve rej ných ka na li zá ciách a o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 276/2001 Z. z. o re gu lá cii
v sie �o vých od vet viach.
Zá kon č. 135/1961 Zb. o po zem ných ko mu ni ká ciách (cest ný zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.



ve rej nou ob chod nou spo loč nos �ou za spo loč ní kov
tej to spo loč nos ti, ko man dit nou spo loč nos �ou za
kom ple men tá rov, da ňov ní kom s príj ma mi pod ¾a § 6,
po ist né a prí spev ky, kto ré je po vin ný pla ti� za mest -
ná va te¾ za za mest nan ca,

j) daň z ne hnu te¾ nos tí, daň z pre vo du a pre cho du ne -
hnu te¾ nos tí, cest ná daň a po plat ky vz�a hu jú ce sa na 
čin nos ti, z kto rých príj my pod lie ha jú dani, 

k) daň z pri da nej hod no ty
1. kto rú je pla ti te¾ dane z pri da nej hod no ty po vin ný

od vies� pri zru še ní re gis trá cie pod ¾a oso bit né ho
pred pi su6) s vý nim kou uve de nou v § 17 ods. 3
písm. d) dru hom bode, 

2. ak na jej od po čí ta nie pla ti te¾ dane z pri da nej hod -
no ty nemá ná rok ale bo po mer ná čas� dane z pri -
da nej hod no ty, ak pla ti te¾ dane uplat ňu je ná rok
na od po čí ta nie dane ko efi cien tom ok rem dane
z pri da nej hod no ty, kto rá sa vz�a hu je na hmot ný
ma je tok a ne hmot ný ma je tok a je sú čas �ou vstup -
nej ceny pod ¾a § 25 ods. 5,

l) prí spev ky na do pln ko vé dô chod ko vé spo re nie, kto ré
pla tí za mest ná va te¾ za za mest nan cov pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su,35) 

m) od vod za ne pl ne nie po vin né ho po dielu za mest ná va -
nia ob ča nov so zme ne nou pra cov nou schop nos �ou
a ob ča nov so zme ne nou pra cov nou schop nos �ou
s �až ším zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,

n) prí spe vok zdru že niam práv nic kých osôb vy plý va jú ci 
z člen stva v tom to zdru že ní za lo že ným na účel
ochra ny zá uj mov pla ti te ¾a vrá ta ne ob dob ných zdru -
že ní v za hra ni čí naj viac do 0,35 % z ob je mu zúč to va -
ných miezd,

o) ná jom né pri fi nanč nom pre ná jme len vo výš ke pre -
vy šu jú cej od pis uplat ňo va ný ná jom com pod ¾a § 26
ods. 8 rov no mer ne za hr no va né do zá kla du dane po -
čas ce lej doby tr va nia ná jmu za pod mie nok pod ¾a
od se ku 5,

p) od pla ty (pro ví zie) za vy má ha nie po h¾a dáv ky naj viac
do výš ky vy mo že nej po h¾a dáv ky.

(4) Ná jom né, od pla ty (pro ví zie) za sprost red ko va nie,
a to aj ak ide o sprost red ko va nie na zá kla de man dát -
nych zmlúv ale bo po dob ných zmlúv,91) uhrá dza né fy -
zic kej oso be sa za hr nú do da ňo vých vý dav kov v zda ňo -
va com ob do bí, v kto rom boli za pla te né. Za pla te né
ná jom né fy zic kej oso be za prí sluš né zda ňo va cie ob do -
bie sa uzná naj viac do výš ky ča so vo roz lí še nej sumy
pri slú cha jú cej na zda ňo va cie ob do bie.

(5) Pri fi nanč nom pre ná jme sa ná jom né za hr nie do
da ňo vých vý dav kov, ak
a) doba tr va nia fi nanč né ho pre ná jmu trvá naj me nej

60 % doby od pi so va nia usta no ve nej v § 26 ods. 1,
a nie me nej ako tri roky, pri čom pri po stú pe ní zmlu -
vy o fi nanč nom pre ná jme bez zme ny jej pod mie nok

na no vé ho ná jom cu pla tí táto pod mien ka na zmlu vu
ako ce lok a

b) vlast níc ke prá vo po skon če ní fi nanč né ho pre ná jmu
pre chá dza na ná jom cu za kúp nu cenu, kto rá nie je
vyš šia, ako by bola zos tat ko vá cena pre na ja té ho
hmot né ho ma jet ku, kto rú by mal ma je tok pri rov no -
mer nom od pi so va ní pod ¾a toh to zá ko na. 

(6) Pri ne do dr ža ní pod mie nok uve de ných v od se ku 5, 
ak ne jde o prí pa dy pod ¾a od se ku 7, je ná jom ca po vin ný
zvý ši� zá klad dane v tom zda ňo va com ob do bí, v kto rom
ne do dr ža nie pod mie nok fi nanč né ho pre ná jmu na sta lo, 
a to o roz diel me dzi od pis mi vy po čí ta ný mi pod ¾a § 26
ods. 8 a od pis mi vy po čí ta ný mi pod ¾a § 27 ale bo § 28 za
celú dobu tr va nia pre ná jmu. Za ne do dr ža nie pod mien -
ky pod ¾a od se ku 5 písm. a) sa ne po va žu jú prí pa dy, keï
k pred čas né mu skon če niu fi nanč né ho pre ná jmu do šlo
bez za vi ne nia ná jom cu.

(7) Ak sa pre na ja tá vec, kto rá bola pred me tom ná -
jom nej zmlu vy vrá ta ne fi nanč né ho pre ná jmu po skon -
če ní doby ná jmu, pre dá va ná jom co vi v iných prí pa -
doch, ako sú uve de né v od se ku 5, uzná va sa ná jom né
do da ňo vých vý dav kov iba za pod mien ky, ak kúp na
cena ne bu de niž šia ako zos tat ko vá cena, kto rú by vec
mala pri od pi so va ní pod ¾a § 27 ale bo § 28. Ak kúp na
cena bude niž šia ako zos tat ko vá cena vy po čí ta ná zo
vstup nej ceny u pre na jí ma te ¾a po čas doby od pi so va nia
toh to ma jet ku, uzná sa za pla te né ná jom né do da ňo -
vých vý dav kov len do výš ky od pi su pod ¾a § 27 ale bo
§ 28.

(8) Za ob sta rá va ciu cenu ob chod né ho po dielu ale bo
ak cie v ob chod nej spo loč nos ti ale bo druž stve sa na
úče ly toh to zá ko na po va žu je aj hod no ta spla te né ho pe -
ňaž né ho vkla du a ne pe ňaž né ho vkla du spo loč ní ka ob -
chod nej spo loč nos ti ale bo čle na druž stva vrá ta ne emis -
né ho ážia ale bo ob sta rá va cia cena ma jet ko vej účas ti,
ak ob chod ný po diel ale bo ak cia bola na do bud nutá inak 
ako vkla dom. Za spla te ný vklad sa po va žu je aj zvý še nie
zá klad né ho ima nia ob chod nej spo loč nos ti ale bo druž -
stva zo zis ku po zda ne ní na zá kla de roz hod nu tia val né -
ho zhromaždenia92) ob chod nej spo loč nos ti ale bo pred -
sta ven stva druž stva.93)

§ 20

Re zer vy a op rav né po lo žky

(1) Re zer va mi, kto rých tvor ba je da ňo vým vý dav kom
pod ¾a § 19 ods. 3 písm. f) za pod mie nok usta no ve ných
v tom to zá ko ne, sú re zer vy v po is �ov níc tve a re zer vy
pod ¾a od se ku 9.

(2) Op rav ný mi po lo žka mi, kto rých tvor ba je da ňo vým 
vý dav kom pod ¾a § 19 ods. 3 písm. f) za pod mie nok usta -
no ve ných tým to zá ko nom, sú op rav né po lo žky k
a) na do bud nu té mu majetku1) (od sek 13),
b) ne pre ml ča ným po h¾a dáv kam (od sek 14),

Strana 5624 Zbierka zákonov č. 595/2003 Čiastka 243

91
) § 642 až 651 Ob chod né ho zá kon ní ka.

92
) § 144 a 208 Ob chod né ho zá kon ní ka.

93
) § 223 ods. 8 Ob chod né ho zá kon ní ka.



c) po h¾a dáv kam voči dlž ní kom v kon kurz nom ko na ní
a vy rov na com konaní38) (od se ky 10 až 12),

d) po h¾a dáv kam, kto ré tvo ria ban ky a po boč ky za hra -
nič ných bánk94) a Exportno-importná ban ka Slo ven -
skej re pub li ky,95)

e) po h¾a dáv kam z po is te nia v prí pa de zá ni ku po is te -
nia,96) kto ré tvo ria po is �ov ne a po boč ky za hra nič -
ných po is �ov ní (za is �ov ne a po boč ky za hra nič ných
za is �ov ní).

(3) Zá sa dy pre tvor bu, čer pa nie a roz pus te nie re zerv
a op rav ných po lo žiek usta no vu je oso bit ný pred pis.1)

(4) Da ňo vým vý dav kom bánk a po bo čiek za hra nič -
ných bánk94) a Exportno-importnej ban ky Slo ven skej
republiky95) je tvor ba op rav nej po lo žky k po h¾a dáv kam
voči dlž ní kom, kto rí nie sú ban ka mi ale bo za hra nič ný -
mi ban ka mi, z pos kyt nu tých úve rov, pri kto rých sa
odô vod ne ne pred po kla dá, že ne bu dú uspo ko je né vo
výš ke ich me no vi tej hod no ty, a to k ne štan dard ným po -
h¾a dáv kam naj viac do 20 % ich ne za bez pe če nej hod no -
ty, k po chyb ným po h¾a dáv kam naj viac do 65 % ich ne -
za bez pe če nej hod no ty a k stra to vým po h¾a dáv kam do
100 % ich ne za bez pe če nej hod no ty. 

(5) Op rav ná po lo žka pod ¾a od se ku 4 sa tvo rí na výš -
ku po h¾a dáv ky, kto rej sú čas �ou nie je úrok z omeš ka -
nia a úrok ne za hr nu tý do príj mov.

(6) Na vy me dze nie po h¾a dá vok uve de ných v od se ku 4 
sa vz�a hu je vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis vy da ný
Ná rod nou ban kou Slo ven ska, kto rý sa vy hla su je uve -
rej ne ním v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li ky. 

(7) Do výš ky op rav ných po lo žiek, kto rých tvor ba je
da ňo vým vý dav kom pod ¾a od se ku 4, sa za po čí ta va aj
zos ta tok op rav ných po lo žiek z pred chá dza jú ce ho zda -
ňo va cie ho ob do bia.

(8) Z re zerv a op rav ných po lo žiek vy tvá ra ných v po is -
�ov níc tve pod ¾a oso bit ných pred pi sov97) je da ňo vým vý -
dav kom tvor ba
a) tech nic kých re zerv na ne ži vot né poistenie97) vo výš -

ke, kto rá ne smie pre kro či� ob jem zá väz kov vy po čí ta -
ný me tó da mi pod ¾a oso bit né ho pred pi su,97) 

b) tech nic kých re zerv na ži vot né poistenie97) vo výš ke,
kto rá ne smie pre kro či� ob jem zá väz kov vy po čí ta ný
me tó da mi pod ¾a oso bit né ho pred pi su,97) vy plý va jú -
cich zo ži vot ných po is te ní splat ných pod ¾a uzav re -
tých po ist ných zmlúv,

c) op rav ných po lo žiek k po h¾a dáv kam z po is te nia v prí -
pa de zá ni ku poistenia96) naj viac do výš ky me no vi tej
hod no ty tých to po h¾a dá vok.

(9) Da ňo vým vý dav kom je aj tvor ba re zerv úč to va ná
ako náklad1) na
a) ne vy čer pa né do vo len ky vrá ta ne po ist né ho a prí spev -

kov, kto ré je po vin ný pla ti� za mest ná va te¾ za
za mest nan ca, ne vy fak tu ro va né do dáv ky a služ by,
zos ta ve nie, ove re nie, zve rej ne nie úč tov nej zá vier ky
a vý roč nej sprá vy a na zos ta ve nie da ňo vé ho pri zna nia,

b) les nú pes tov nú čin nos� vy ko ná va nú pod ¾a oso bit né -
ho zá ko na;98) tvor ba re zer vy na les nú pes tov nú čin -
nos� sa ur ču je v roč nom pro jek te les nej pes tov nej
čin nos ti po tvr de nom od bor ným les ným hos po dá -
rom,99)

c) sa ná ciu po zem kov dotk nu tých �až bou,100)
d) uzav re tie, re kul ti vá ciu a mo ni to ro va nie skládok101)

po ich uzav re tí.

(10) Tvor ba op rav ných po lo žiek k po h¾a dáv kam voči
dlž ní kom v kon kurz nom ko na ní a vy rov na com ko na ní
je da ňo vým vý dav kom u da ňov ní kov úč tu jú cich v sús -
ta ve po dvoj né ho úč tov níc tva, a to naj viac do výš ky me -
no vi tej hod no ty po h¾a dá vok bez ich prí slu šen stva pri -
hlá se ných v le ho te ur če nej v uzne se ní o vy hlá se ní
kon kur zu.38) Pri ban kách sa uzná va jú op rav né po lo žky
voči dlž ní kom v kon kurz nom ko na ní a vy rov na com ko -
na ní vo výš ke roz die lu me dzi hod no tou po h¾a dá vok pri -
hlá se ných v le ho te ur če nej v uzne se ní o vy hlá se ní kon -
kur zu a ich hod no tou za hr nu tou do vý dav kov pod ¾a
od se ku 4. Op rav né po lo žky k po h¾a dáv kam voči dlž ní -
kom v kon kurz nom ko na ní a vy rov na com ko na ní sú
da ňo vý mi vý dav ka mi po čí na júc zda ňo va cím ob do bím,
v kto rom boli po h¾a dáv ky v ur če nej le ho te pri hlá se né.

(11) Op rav né po lo žky k po h¾a dáv kam voči dlž ní kom
v kon kurz nom ko na ní a vy rov na com ko na ní sa zru šia
v pro spech vý no sov v zda ňo va com ob do bí, v kto rom
bola po h¾a dáv ka uspo ko je ná. Ak po h¾a dáv ky po prel
správ ca kon kurz nej pod sta ty a ve ri te¾ ne up lat ňu je ná -
rok na uspo ko je nie tej to po h¾a dáv ky z kon kurz nej pod -
sta ty pros tred níc tvom súdu ale bo prí sluš né ho správ -
ne ho or gá nu, zá klad dane sa zvý ši o výš ku tých to
po pre tých po h¾a dá vok. Ak správ ca kon kurz nej pod sta -
ty po prel po h¾a dáv ku a ve ri te¾ uplat nil ná rok na jej
uspo ko je nie z kon kurz nej pod sta ty na súde ale bo na
prí sluš nom správ nom or gá ne, zá klad dane sa zvý ši
o výš ku tých to po pre tých po h¾a dá vok ale bo ich čas tí
v zda ňo va com ob do bí, v kto rom súd ale bo prí sluš ný
správ ny or gán ta ký to ná vrh za mie tol. 

(12) Od se ky 10 a 11 sa po u ži jú aj na po h¾a dáv ky voči
dlž ní kom v za hra ni čí. Ak ide o po h¾a dáv ky voči dlž ní -
kom, kto rí majú síd lo ale bo byd li sko v štá te, v kto rom
nie je práv ny pred pis upra vu jú ci kon kurz a vy rov na nie, 
za da ňo vý vý da vok mož no uzna� aj op rav né po lo žky
tvo re né da ňov ní kom na po h¾a dáv ky, kto ré sa vy má ha -
jú pros tred níc tvom súdu v inom štá te.

(13) Vy tvo re ná op rav ná po lo žka k na do bud nu té mu
ma jet ku sa za hr nie do da ňo vých vý dav kov ale bo príj -

Čiastka 243 Zbierka zákonov č. 595/2003 Strana 5625

  94) Zá kon č. 483/2001 Z. z. o ban kách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
  95

) Zá kon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej ban ke Slo ven skej re pub li ky v zne ní ne skor ších pred pi sov.
  96

) § 801 Ob čian ske ho zá kon ní ka.
 
97

) Zá kon č. 95/2002 Z. z.
Zá kon č. 80/1997 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

98
) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 100/1977 Zb. o hos po dá re ní v le soch a štát nej sprá ve les né ho hos po dár stva v zne ní ne skor ších

pred pi sov.
99

) § 13 až 14a zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 100/1977 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
100

) Zá kon č. 44/1988 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
101

) Zá kon č. 223/2001 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



mov v sú la de s úč tov ný mi pred pis mi,1) pri čom u da ňov -
ní ka úč tu jú ce ho v sús ta ve jed no du ché ho úč tov níc tva
je doba za hr no va nia rov na ká ako u da ňov ní ka úč tu jú -
ce ho v sús ta ve po dvoj né ho úč tov níc tva.

(14) Tvor ba op rav ných po lo žiek k po h¾a dáv kam, pri
kto rých je ri zi ko, že ich dlž ník úpl ne ale bo čias toč ne
ne za pla tí, kto ré boli za hr nu té do príj mov, ale bo ak ide
o da ňov ní ka, kto rý vy ko ná va ob chod nú čin nos� spo čí -
va jú cu v pos ky to va ní spot re bi te¾ ských úverov102) aj
tvor ba op rav nej po lo žky na čas� po h¾a dáv ky vz�a hu jú -
cu sa na is ti nu a úrok za hr nu tý do príj mov zo spot re bi -
te¾ ské ho úve ru, ak od splat nos ti po h¾a dáv ky uply nu la
doba dlh šia ako
a) tri me sia ce, sa za hr nie do vý dav kov (ná kla dov) naj -

viac do 25 % me no vi tej hod no ty po h¾a dáv ky bez jej
prí slu šen stva, 

b) šes� me sia cov, sa za hr nie do vý dav kov (ná kla dov)
naj viac do 50 % me no vi tej hod no ty po h¾a dáv ky bez
jej prí slu šen stva, 

c) de vä� me sia cov, sa za hr nie do vý dav kov (ná kla dov)
naj viac do 75 % me no vi tej hod no ty po h¾a dáv ky bez
jej prí slu šen stva,

d) 12 me sia cov, sa za hr nie do vý dav kov (ná kla dov) do
100 % me no vi tej hod no ty po h¾a dáv ky bez jej prí slu -
šen stva. 

(15) Usta no ve nie od se ku 14 sa ne vz�a hu je na ban ky
a po boč ky za hra nič ných bánk, na po is �ov ne a po boč ky
za hra nič ných po is �ov ní a na za is �ov ne a po boč ky za -
hra nič ných za is �ov ní.

§ 21

(1) Da ňo vý mi vý dav ka mi nie sú vý dav ky (ná kla dy),
kto ré ne sú vi sia so zda ni te¾ ným príj mom, aj keï tie to
vý dav ky (ná kla dy) da ňov ník úč to val,1) vý dav ky (ná kla -
dy), kto rých vy na lo že nie na da ňo vé úče ly nie je dos ta -
toč ne pre u ká za né, a ïa lej
a) vý dav ky (ná kla dy) na ob sta ra nie hmot né ho ma jet -

ku, ne hmot né ho ma jet ku (§ 22) a hmot né ho ma jet ku 
a ne hmot né ho ma jet ku vy lú če né ho z od pi so va nia
(§ 23),

b) vý dav ky na zvý še nie zá klad né ho ima nia vrá ta ne
splá ca nia pô ži čiek,

c) ob sta rá va cia cena cen ných pa pie rov a ob chod ných
po dielov na ob chod nej spo loč nos ti ale bo druž stve
s vý nim kou uve de nou v § 19 ods. 2 písm. f) a g) a s vý -
nim kou klad né ho roz die lu me dzi ob sta rá va cou ce -
nou cen né ho pa pie ra a hod no tou zúč to va nou pri
splat nos ti cen né ho pa pie ra,

d)  vý dav ky na vy plá ca né po diely na zis ku vrá ta ne po -
dielov na zis ku (tan tiém) čle nov šta tu tár nych or gá -
nov a ïal ších or gá nov práv nic kých osôb, 

e) vý dav ky (ná kla dy) pre sa hu jú ce li mi ty usta no ve né
tým to zá ko nom ale bo oso bit ný mi pred pis mi15) a vý -

dav ky (ná kla dy) vy na lo že né v roz po re s tým to zá ko -
nom ale bo s oso bit ný mi pred pis mi,103)

f) vý dav ky pre vy šu jú ce príj my v za ria de niach na uspo -
ko jo va nie po trieb za mest nan cov ale bo iných osôb
s vý nim kou § 17 ods. 3 písm. e), pri čom vý dav ky
a príj my sa po su dzu jú v úhrne za všet ky za ria de nia,

g) vý dav ky na tech nic ké zhod no te nie (§ 29 ods. 1) a vý -
da vok, kto rý sa po va žu je za tech nic ké zhod no te nie
(§ 29 ods. 2),

h) vý dav ky na re pre zen tá ciu ok rem vý dav kov na  re -
klamné pred me ty ozna če né ob chod ným me nom ale -
bo ochran nou znám kou pos ky to va te ¾a v hod no te
 neprevyšujúcej 500 Sk za je den pred met,

i) vý dav ky na osob nú pot re bu da ňov ní ka vrá ta ne vý -
dav kov (ná kla dov) na ochra nu oso by da ňov ní ka
a blíz kych osôb da ňov ní ka, na ochra nu ma jet ku da -
ňov ní ka, kto rý nie je sú čas �ou ob chod né ho ma jet ku
da ňov ní ka, a ma jet ku blíz kych osôb da ňov ní ka.

(2) Da ňo vý mi vý dav ka mi nie sú tiež
a) zvý še nia dane, pri ráž ky k po ist né mu pla te né mu na

zdra vot né po is te nie, úro ky pla te né za ob do bie od -
kla du pla te nia dane a cla, pe ná le a po ku ty s vý nim -
kou za pla te ných zmluv ných po kút, 

b)  pri ráž ky k zá klad ným sadz bám po plat kov za zne čis -
�o va nie ovzdu šia a za uk la da nie od pa dov,104)

c) pri ráž ky k zá klad ným od pla tám za vy púš �a nie od pa -
do vých vôd,105)

d) tvor ba re zerv né ho fon du a ostat ných úče lo vých fon -
dov ok rem po vin né ho prí de lu do so ciál ne ho fon du
pod ¾a oso bit né ho pred pi su,13)

e) man ká a škody1) pre sa hu jú ce pri ja té ná hra dy s vý -
nim kou uve de nou v § 19 ods. 3 písm. g), strat né ho
v ma lo ob chod nom pre daji na zá kla de eko no mic ky
odô vod ne ných no riem úbyt kov to va ru ur če ných da -
ňov ní kom a s vý nim kou ne za vi ne ných úhy nov zvie -
rat, kto ré nie sú na úče ly toh to zá ko na hmot ným
ma jet kom; ško dou nie je pre u ká za ný úhyn ale bo
nut ná po ráž ka zvie ra �a zo zá klad né ho stá da,

f) zos tat ko vá cena tr va le vy ra de né ho hmot né ho ma jet -
ku a ne hmot né ho ma jet ku s vý nim kou uve de nou
v § 19 ods. 3 písm. b) až d),

g) daň pod ¾a toh to zá ko na,
h) dane za pla te né za iné ho da ňov ní ka,
i) daň z pri da nej hod no ty u pla ti te ¾ov tej to dane s vý -

nim kou prí pa dov uve de ných v § 19 ods. 3 písm. k)
a s vý nim kou do da toč ne vy ru be nej dane z pri da nej
hod no ty za mi nu lé zda ňo va cie ob do bia úč to va nej
ako ná klad,

j) tvor ba re zerv a tvor ba op rav ných po lo žiek s vý nim -
kou pod ¾a § 20. 

(3) Prie mer ný stav úve rov a cen ných pa pie rov pod ¾a
od se ku 2 písm. i) po čas zda ňo va cie ho ob do bia sa určí
ako po diel súč tu sta vov úve rov a cen ných pa pie rov
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102
) Zá kon č. 258/2001 Z. z. o spot re bi te¾ ských úve roch a o zme ne a do pl ne ní zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 71/1986 Zb. o Slo ven skej

ob chod nej in špek cii v zne ní ne skor ších pred pi sov.
103

) Na prí klad zá kon č. 147/2001 Z. z. o re kla me a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 23/2002 Z. z.
104

) Zá kon č. 223/2001 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon Národnej rady Slovenskej republiky č. 327/1996 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.

105
) Na ria de nie vlá dy Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky č. 35/1979 Zb. o od pla tách vo vod nom hos po dár stve v zne ní ne skor ších
pred pi sov.



k pos led né mu dňu ka len dár ne ho me sia ca a poč tu ka -
len dár nych me sia cov v zda ňo va com ob do bí. 

§ 22

Od pi sy hmot né ho ma jet ku a ne hmot né ho ma jet ku

(1) Od pi so va ním sa na úče ly toh to zá ko na ro zu mie
po stup né za hr no va nie od pi sov z hmot né ho ma jet ku
a ne hmot né ho ma jet ku do da ňo vých vý dav kov, kto rý je
účtovaný1) ale bo evi do va ný pod ¾a § 6 ods. 11 a je po u ží -
va ný na za bez pe če nie zda ni te¾ ných príj mov. Pos tup pri
od pi so va ní hmot né ho ma jet ku je ur če ný v § 26 až 28
a ne hmot né ho ma jet ku v od se ku 8, ak ne jde o hmot ný
ma je tok a ne hmot ný ma je tok vy lú če ný z od pi so va nia
pod ¾a § 23.

(2) Hmot ným ma jet kom od pi so va ným na úče ly toh to
zá ko na sú
a) samo stat né hnu te¾ né veci, prí pad ne sú bo ry

 hnute¾ných vecí, kto ré majú samo stat né
technicko-ekonomické ur če nie, kto rých vstup ná cena
je vyš šia ako 30 000 Sk a prevádzkovo-technické
funk cie dlh šie ako je den rok,

b) bu do vy a iné stavby106) ok rem 
1. pre vádz ko vých ban ských diel, 
2. drob ných sta vieb na les nej pôde slú žia cich na za -

bez pe čo va nie les nej vý ro by a po ¾ov níc tva a oplo -
te ní slú žia cich na za bez pe čo va nie les nej vý ro by
a po ¾ov níc tva,107) 

c) pes to va te¾ ské cel ky tr va lých porastov108) pod ¾a od se -
ku 5 s do bou plod nos ti dlh šou ako tri roky,

d) zvie ra tá uve de né v prí lo he, 
e) iný ma je tok pod ¾a od se ku 6. 

(3) Samo stat nou hnu te¾ nou ve cou je aj vý rob né za -
ria de nie, za ria de nie a pred met slú žia ci na pos ky to va -
nie slu žieb, úče lo vý pred met a iné za ria de nie, kto ré
s bu do vou ale bo so stav bou ne tvo rí je den funk čný ce -
lok, aj keï je s ňou pev ne spo je né. 

(4) Sú bo rom hnu te¾ ných vecí je sú hrn samo stat ných
hnu te¾ ných vecí, kto ré majú samo stat né
technicko-ekonomické ur če nie. Sú bo rom hnu te¾ ných
vecí so samo stat ným technicko-ekonomickým ur če ním 
je aj čas� vý rob né ho ale bo iné ho cel ku. Sú bor hnu te¾ -
ných vecí sa úč tu je ale bo evi du je pod ¾a § 6 ods. 11
samo stat ne tak, aby boli pre u ká za te¾ ne za bez pe če né
tech nic ké a hod no to vé úda je o jed not li vých ve ciach za -
ra de ných do sú bo ru, o ur če ní hlav nej funk čnej veci
a o všet kých zme nách sú bo ru, na prí klad prí rast koch

a ú byt koch vrá ta ne úda jov o dá tu me vy ko na nej zme ny, 
o roz sa hu zme ny, o vstup ných a zos tat ko vých ce nách
jed not li vých prí rast kov a úbyt kov, o cel ko vej cene sú -
bo ru hnu te¾ ných vecí, o sume od pi sov vrá ta ne ich
zmien vy plý va jú cich zo zme ny vstup nej ceny sú bo ru
hnu te¾ ných vecí. 

(5) Pes to va te¾ ské cel ky tr va lých po ras tov s do bou
plod nos ti dlh šou ako tri roky pod ¾a od se ku 2 sú
a) ovoc né stro my vy sá dza né na sú vis lom po zem ku

s vý me rou nad 0,25 ha v hus to te naj me nej 90 stro -
mov na 1 ha,

b) ovoc né krí ky vy sá dza né na sú vis lom po zem ku s vý -
me rou nad 0,25 ha v hus to te naj me nej 1000 krí kov
na 1 ha, 

c) chme¾ ni ce a vi ni ce.

(6) Iným ma jet kom na úče ly toh to zá ko na sú 
a) ot vár ky no vých lo mov, pies kov ní, hli nísk, sklá dok

od pa dov, ak sa ne za hr nu jú do vstup nej ceny ale bo
zos tat ko vej ceny hmot né ho ma jet ku, 

b) tech nic ké re kul ti vá cie, ak oso bit ný pred pis ne us ta -
no vu je inak,109)

c) tech nic ké zhod no te nie ne hnu te¾ nej kul túr nej pa -
miat ky vyš šie ako 30 000 Sk, 

d) tech nic ké zhod no te nie pre na ja té ho ma jet ku vyš šie
ako 30 000 Sk vy ko na né a od pi so va né ná jom com,

e) tech nic ké zhod no te nie plne od pí sa né ho hmot né ho
ma jet ku vyš šie ako 30 000 Sk.

(7) Ne hmot ným ma jet kom na úče ly toh to zá ko na sú
prá va prie my sel né ho vlast níc tva,110) au tor ské práva111)
ale bo prá va prí buz né au tor ské mu prá vu vrá ta ne po čí -
ta čo vých prog ra mov a da ta báz, pro jek ty, vý rob né
a tech no lo gic ké po stu py, uta jo va né in for má cie, les né
hos po dár ske plá ny, tech nic ké a hos po dár sky vy u ži te¾ -
né zna los ti, kto rých vstup ná cena je vyš šia ako
50 000 Sk a majú prevádzkovo-technické funk cie ale bo 
po u ži te¾ nos� dlh šiu ako je den rok a sú ob sta ra né od -
plat ne ale bo vy tvo re né vlast nou čin nos �ou s cie ¾om ob -
cho do va� s nimi, ak ti vo va né ná kla dy na vý voj, zria ïo -
va cie vý dav ky vyš šie ako 50 000 Sk a tech nic ké
zhod no te nie plne od pí sa né ho ne hmot né ho ma jet ku
vyš šie ako 30 000 Sk.

(8) Ne hmot ný ma je tok sa od pí še naj ne skôr do pia tich 
ro kov od jeho ob sta ra nia v sú la de s úč tov ný mi pred pis -
mi,1) naj viac do výš ky vstup nej ceny (§ 25). Tech nic ké
zhod no te nie toh to ma jet ku sa od pí še naj ne skôr do pia -
tich ro kov od jeho do kon če nia a za ra de nia do uží va nia.
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106
) § 43a zá ko na č. 50/1976 Zb. o územ nom plá no va ní a sta veb nom po riad ku (sta veb ný zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.

Opat re nie Šta tis tic ké ho úra du Slo ven skej re pub li ky č. 128/2000 Z. z., kto rým sa vy hla su je Kla si fi ká cia sta vieb. 
107

) Zá kon č. 50/1976 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
108

) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 162/1995 Z. z. o ka tas tri ne hnu te¾ nos tí a o zá pi se vlast níc kych a iných práv
k ne hnu te¾ nos tiam (ka tas trál ny zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Vy hláš ka Úra du geo dé zie, kar to gra fie a ka tas tra Slo ven skej re pub li ky č. 79/1996 Z. z., kto rou sa vy ko ná va zá kon Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky o ka tas tri ne hnu te¾ nos tí a o zá pi se vlast níc kych a iných práv k ne hnu te¾ nos tiach (ka tas trál ny zá kon) v zne ní
ne skor ších pred pi sov.

109
) Zá kon č. 44/1988 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 223/2001 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

110
) Na prí klad zá kon č. 527/1990 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 478/1992 Zb. o úžit ko vých vzo roch v zne ní ne skor ších
pred pi sov, zá kon č. 55/1997 Z. z. o ochran ných znám kach v zne ní zá ko na č. 577/2001 Z. z., zá kon č. 469/2003 Z. z. o označeniach
pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zá kon č. 146/2000 Z. z. o ochra ne
to po gra fií po lo vo di čo vých vý rob kov, zá kon č. 444/2002 Z. z. o di zaj noch.

111
) Zá kon č. 383/1997 Z. z. v zne ní zá ko na č. 234/2000 Z. z.



 (9) Da ňov ník môže uplat ňo va nie od pi sov pre ru ši�,
a to len na jed no celé zda ňo va cie ob do bie ale bo viac ce -
lých zda ňo va cích ob do bí; v ïal šom zda ňo va com ob do bí 
da ňov ník po kra ču je v od pi so va ní tak, ako by ne bo lo
pre ru še né, pri čom cel ko vá doba od pi so va nia sa pre dl -
žu je o dobu pre ru še nia od pi so va nia. Pre ru še nie od pi -
so va nia ne mô že uplat ni� da ňov ník, ak uplat ňu je vý -
dav ky pod ¾a § 6 ods. 10; v ta kom prí pa de da ňov ník
ve die od pi sy len evi denč ne a o túto dobu ne mô že le ho tu
ur če nú na od pi so va nie hmot né ho ma jet ku pre dĺ ži�.

(10) Hmot ným ma jet kom na úče ly toh to zá ko na nie
sú zá so by.

(11) Od pis vo výš ke vy po čí ta né ho roč né ho od pi su
z hmot né ho ma jet ku pod ¾a § 26 ods. 6 až 9, § 27 ale bo
§ 28 účtovaného1) ale bo evi do va né ho pod ¾a § 6 ods. 11
k po sled né mu dňu zda ňo va cie ho ob do bia, ok rem ma -
jet ku vy lú če né ho z od pi so va nia, môže da ňov ník uplat -
ni� k po sled né mu dňu zda ňo va cie ho ob do bia. 

(12) Pri vy ra de ní hmot né ho ma jet ku a ne hmot né ho
ma jet ku od pi so va né ho pod ¾a § 26 ods. 6 až 9 uplat ní
da ňov ník od pis vo výš ke pri pa da jú cej na po čet ce lých
me sia cov, po čas kto rých da ňov ník ma je tok účtoval1)
ale bo ma je tok evi do val pod ¾a § 6 ods. 11. 

(13) Da ňov ník, kto rý sa zru šu je bez lik vi dá cie,112)
uplat ní z vy po čí ta né ho roč né ho od pi su alik vot nú čas�
pri pa da jú cu na celé me sia ce, po čas kto rých da ňov ník
ma je tok úč to val.1) Zvyš nú čas� roč né ho od pi su pre po -
čí ta né ho na ka len dár ne me sia ce uplat ní práv ny ná -
stup ca za nik nu té ho da ňov ní ka; zvyš ná čas� roč né ho
od pi su sa uplat ňu je už v me sia ci, v kto rom bol ma je tok
za e vi do va ný v ma jet ku práv ne ho ná stup cu. Rov na ko
sa po stu pu je aj pri pre vo de sprá vy ma jet ku štá tu, obce
ale bo vyš šie ho územ né ho cel ku.

§ 23

Hmot ný ma je tok a ne hmot ný
ma je tok vy lú če ný z od pi so va nia

(1) Z od pi so va nia sú vy lú če né
a) po zem ky, 
b) pes to va te¾ ské cel ky tr va lých po ras tov s do bou plod -

nos ti dlh šou ako tri roky, kto ré ne do siah li plo do nos -
nú sta ro bu, 

c) ochran né hrá dze a úpra vy bys trín a lesnícko-technické 
me lio rá cie,

d) ume lec ké die la,111) kto ré nie sú sú čas �ou sta vieb
a bu dov, 

e) kul túr ne pamiatky113) a ich sú bo ry,
f)  po vrcho vé a pod zem né vody, lesy, jas ky ne, me rač -

ské znač ky, sig ná ly a iné za ria de nia vy bra ných geo -
de tic kých bo dov a tla čo vé pod kla dy štát nych ma po -
vých diel,

g) pred me ty mú zej nej hod no ty a ga le rij nej hod no ty.114)

(2) Z od pi so va nia je ïa lej vy lú če ný
a) hmot ný ma je tok u ná jom cu po skon če ní fi nanč né ho

pre ná jmu a pre cho de vlast níc kych práv na ná jom cu
za kúp nu cenu, kto rá ne pre sa hu je 30 000 Sk, 

b) pre lož ky ener ge tic kých diel u ich vlast ní kov, ak boli
fi nan co va né fy zic kou oso bou ale bo práv nic kou oso -
bou, kto rá pot re bu tej to pre lož ky vy vo la la,90) 

c) ne hmot ný ma je tok vlo že ný ako vklad do ob chod nej
spo loč nos ti ale bo člen ský vklad do zá klad né ho ima -
nia druž stva, ak ho vkla da te¾ na do bu dol bez od plat -
ne, na prí klad know-how, ob chod ná znač ka ale bo ak
pod ¾a pod mie nok vkla du bolo ob chod nej spo loč nos ti 
ale bo druž stvu pos kyt nu té len prá vo na po u ži tie bez
pre vo du vlast níc kych práv k ne hmot né mu ma jet ku
a bez mož nos ti pos kyt nu tia prá va na po u ži tie iným
oso bám,

d) in ven túr ne pre byt ky hmot né ho ma jet ku a ne hmot -
né ho ma jet ku zis te né pri in ven ta ri zá cii,1) 

e)  hmot ný ma je tok u ve ri te ¾a, kto rý na do bu dol vlast -
níc ke prá vo v dô sled ku za bez pe če nia zá väz ku pre vo -
dom práva115) po čas za bez pe če nia toh to zá väz ku,

f) hmot ný ma je tok bez od plat ne na do bud nu tý or ga ni -
zá ciou za bez pe ču jú cou jeho ïal šie vy u ži tie pod ¾a
oso bit né ho pred pi su,90) ak vý dav ky vy na lo že né na
jeho vy bu do va nie sú u odo vzdá va jú ce ho da ňov ní ka
sú čas �ou ob sta rá va cej ceny stav by ale bo boli za hr -
nu té pri bez plat nom odo vzda ní do vý dav kov [(§ 19
ods. 3 písm. c)].

§ 24

(1) Hmot ný ma je tok a ne hmot ný ma je tok od pi su je
da ňov ník, kto rý má k to mu to ma jet ku vlast níc ke prá vo
ale bo prá vo sprá vy, ak ide o ma je tok štá tu, obce ale bo
vyš šie ho územ né ho cel ku. Hmot ný ma je tok a ne hmot -
ný ma je tok od pi su je aj da ňov ník, kto rý nemá k to mu to
ma jet ku vlast níc ke prá vo ale bo prá vo sprá vy, ak
účtuje1) ale bo ve die evi den ciu pod ¾a § 6 ods. 11 o
a) pre na ja tom ne hnu te¾ nom ma jet ku s vý nim kou ma -

jet ku pod ¾a pís me na e), vy u ží va nom na za bez pe če -
nie zda ni te¾ né ho príj mu po čas ce lé ho zda ňo va cie ho
ob do bia ako ce lok, pri čom ná jom ca môže od pi so va�
na zá kla de pí som nej zmlu vy len počas tr va nia ná -
jom nej zmlu vy; toto usta no ve nie mož no vy u ži� aj
vte dy, ak ná jom ca má pre na ja tý ma je tok vo vlast níc -
tve via ce rých spo lu vlas tní kov,

b) hmot nom ma jet ku pri pre vo de vlast níc ke ho prá va
z dô vo du za bez pe če nia zá väz ku pre vo dom práva115)
na ve ri te ¾a, ak sa pô vod ný vlast ník (dlž ník) pí som ne
do hod ne s ve ri te ¾om na výpožičke116) toh to ma jet ku
po čas tr va nia za bez pe če nia zá väz ku,

c) dlho do bom hmot nom hnu te¾ nom ma jet ku, ku kto -
ré mu vlast níc ke prá vo pre chá dza na ku pu jú ce ho až
úpl ným za pla te ním kúp nej ceny a do na do bud nu tia
vlast níc ke ho prá va ma je tok ku pu jú ci uží va,
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112
) § 69 Ob chod né ho zá kon ní ka.

113
) § 2 zá ko na č. 49/2002 Z. z. o ochra ne pa miat ko vé ho fon du.

114
) Zá kon č. 115/1998 Z. z. o mú ze ách a ga lé riách a o ochra ne pred me tov mú zej nej hod no ty a ga le rij nej hod no ty v zne ní ne skor ších
pred pi sov.

115
) § 553 Ob čian ske ho zá kon ní ka.

116
) § 659 Ob čian ske ho zá kon ní ka.



d) ne hnu te¾ nej veci ob sta ra nej na zá kla de zmlu vy, pri
kto rej sa vlast níc ke prá vo na do bú da po vo le ním
vkla du do ka tas tra ne hnu te¾ nos tí, ak do na do bud -
nu tia vlast níc ke ho prá va ne hnu te¾ nos� uží va,

e) ma jet ku pre na ja tom for mou fi nanč né ho pre ná jmu.

(2) Tech nic ké zhod no te nie pre na ja té ho hmot né ho
ma jet ku uhra de né ná jom com môže od pi so va� ná jom ca
na zá kla de pí som nej zmlu vy s vlast ní kom, ak vlast ník
ne zvý šil vstup nú cenu hmot né ho ma jet ku o tie to vý -
dav ky. Pri od pi so va ní tech nic ké ho zhod no te nia po stu -
pu je ná jom ca spô so bom usta no ve ným pre hmot ný ma -
je tok. Ná jom ca za ra dí tech nic ké zhod no te nie do
od pi so vej sku pi ny, v kto rej je za ra de ný pre na ja tý
hmot ný ma je tok. Rov na kým spô so bom sa od pi su je iný
ma je tok uve de ný v § 22 ods. 6 písm. e). 

(3) Hmot ný ma je tok a ne hmot ný ma je tok, kto rý je
v spo lu vlas tníc tve, od pi su je kaž dý zo spo lu vlas tní kov
zo vstup nej ceny, a to po mer ne pod ¾a výš ky spo lu vlas t -
níc ke ho po dielu.

(4) Pri od pi so va ní hmot né ho ma jet ku a ne hmot né ho
ma jet ku, kto rý sa iba sčas ti po u ží va na za bez pe če nie
zda ni te¾ né ho príj mu, sa do vý dav kov na za bez pe če nie
zda ni te¾ né ho príj mu za hŕ ňa po mer ná čas� od pi sov.

(5) Da ňov ník, kto rý je fy zic kou oso bou, pri pre ra de ní
hmot né ho ma jet ku a ne hmot né ho ma jet ku z osob né ho
uží va nia do ob chod né ho ma jet ku a da ňov ník ne za lo že -
ný ale bo ne zria de ný na pod ni ka nie pri za ča tí po u ží va -
nia ma jet ku na čin nos�, z kto rej príj my sú pred me tom
dane, od pi sujú ten to ma je tok ako v ïal ších ro koch od -
pi so va nia zo vstup nej ceny usta no ve nej v § 25 ods. 1
písm. d). 

(6) Hmot ný ma je tok a ne hmot ný ma je tok in di vi du ál -
ne určený117) a pos kyt nu tý zdru že niu bez práv nej sub -
jek ti vi ty na spo loč né vy u ži tie účast ní kov zdru že nia od -
pi su je ten účast ník zdru že nia, kto rý ma je tok pos ky tol
na spo loč né uží va nie účast ní kom zdru že nia.

(7) Ne hmot ný ma je tok ok rem vlast ní ka môže od pi so -
va� aj da ňov ník, kto rý k nemu na do bu dol prá vo na jeho 
uží va nie za od pla tu. 

§ 25

(1) Vstup nou ce nou hmot né ho ma jet ku a ne hmot né -
ho ma jet ku je
a) ob sta rá va cia cena118) vrá ta ne ne pe ňaž né ho vkla du

fy zic kej oso by do ob chod nej spo loč nos ti ale bo druž -
stva, ak ide o vklad, kto rý sa ne úč tu je v ob chod nom
ma jet ku a pri pre daji toh to ma jet ku by sa na do siah -
nu tý prí jem ne vz�a ho va lo oslo bo de nie od dane pod ¾a 
§ 9, 

b) suma vo výš ke vlast ných ná kla dov,118) 
c) rep ro dukč ná ob sta rá va cia cena zis te ná pod ¾a

 osobitných pred pi sov;118) pri ne hnu te¾ ných kul túr -
nych pa miat kach sa rep ro dukč ná ob sta rá va cia cena 

určí ako cena stav by zis te ná pod ¾a oso bit né ho
predpisu119) bez pri hliad nu tia na ka te gó riu kul túr -
nej pa miat ky, na jej his to ric kú hod no tu a na cenu
ume lec kých a umelecko-remeselníckych prác, kto ré 
sú jej sú čas �ou; toto usta no ve nie sa ne vz�a hu je na
da ňov ní ka, kto rý je fy zic kou oso bou,

d) cena ur če ná pod ¾a pís men a) a b) pri pre ra de ní ma -
jet ku z osob né ho uží va nia fy zic kej oso by do ob chod -
né ho ma jet ku ale bo u da ňov ní ka ne za lo že né ho ale -
bo ne zria de né ho na pod ni ka nie pri za ča tí
po u ží va nia ma jet ku na čin nos�, z kto rej príj my sú
pred me tom dane, pri čom za roky ne vy u ží va nia
hmot né ho ma jet ku a ne hmot né ho ma jet ku na za -
bez pe če nie zda ni te¾ né ho príj mu sa od pi sy ne up lat -
ňu jú,

e) suma vo výš ke po h¾a dáv ky, kto rá je za bez pe če ná
pre vo dom vlast níc ke ho prá va k hmot né mu hnu te¾ -
né mu ma jet ku, kto rý pre chá dza do vlast níc tva ve ri -
te ¾a,115) zní že ná o čiast ku spla te né ho úve ru ale bo pô -
žič ky,

f) zos tat ko vá cena ma jet ku zis te ná u vkla da te ¾a ale bo
dar cu pri vy ra de ní v dô sled ku jeho vkla du do ob -
chod nej spo loč nos ti ale bo druž stva ale bo da ro va nia
ok rem ma jet ku vy lú če né ho z od pi so va nia,

g) ob sta rá va cia cena ma jet ku vy lú če né ho z od pi so va -
nia u vkla da te ¾a ale bo dar cu pri vy ra de ní v dô sled ku
jeho vkla du do ob chod nej spo loč nos ti ale bo druž -
stva ale bo da ro va nia.

(2) Sú čas �ou vstup nej ceny je tech nic ké zhod no te nie
v tom zda ňo va com ob do bí, v kto rom bolo do kon če né
a za ra de né do uží va nia, pri čom pri zrých le nom od pi so -
va ní tech nic ké zhod no te nie zvy šu je aj zos tat ko vú
cenu.

(3) Zos tat ko vou ce nou na úče ly toh to zá ko na je roz -
diel me dzi vstup nou ce nou hmot né ho ma jet ku a ne -
hmot né ho ma jet ku a cel ko vou výš kou od pi sov z toh to
ma jet ku za hr nu tých do da ňo vých vý dav kov [§ 19 ods. 3 
písm. a)]. 

(4) Tech nic ké zhod no te nie pri po u ži tí zrých le né ho
spô so bu od pi so va nia pod ¾a § 28 na úče ly vý po čtu roč -
nej výš ky od pi su a pri ra de nia roč né ho ko efi cien tu zvy -
šu je zos tat ko vú cenu (ïa lej len „zvý še ná zos tat ko vá
cena“); to ne pla tí, ak bolo tech nic ké zhod no te nie vy ko -
na né v pr vom roku od pi so va nia.

(5) Sú čas �ou vstup nej ceny je aj
a) daň z pri da nej hod no ty u da ňov ní ka, kto rý nie je pla -

ti te ¾om dane z pri da nej hod no ty,
b) daň z pri da nej hod no ty u da ňov ní ka, kto rý je pla ti te -

¾om dane z pri da nej hod no ty, a ne mô že ju od po čí ta�
ale bo 

c) čas� dane z pri da nej hod no ty u da ňov ní ka, kto rý je
pla ti te ¾om dane z pri da nej hod no ty, a ne mô že túto
čas� dane od po čí ta�, pre to že uplat ňu je ná rok na od -
po čí ta nie dane z pri da nej hod no ty ko efi cien tom  po -
d¾a oso bit né ho pred pi su.6)
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117
) § 833 Ob čian ske ho zá kon ní ka.

118
) § 25 ods. 4 zá ko na č. 431/2002 Z. z.

119
) Vy hláš ka Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky č. 465/1991 Zb. o ce nách sta vieb, po zem kov, tr va lých po ras tov, úhra dách za
zria de nie prá va osob né ho uží va nia po zem kov a ná hra dách za do čas né uží va nie po zem kov v zne ní ne skor ších pred pi sov.



(6) Pri zvý še ní vstup nej ceny ale bo zní že ní vstup nej
ceny, ku kto ré mu do chá dza pri už od pi so va nom hmot -
nom ma jet ku z iné ho dô vo du, ako je jeho tech nic ké
zhod no te nie (ïa lej len „upra ve ná vstup ná cena“), sa
od pis určí z upra ve nej vstup nej (zos tat ko vej) ceny pri
za cho va ní plat nej roč nej od pi so vej sadz by ale bo ko efi -
cien tu pod ¾a § 27 ale bo § 28.

§ 26

Pos tup pri od pi so va ní hmot né ho ma jet ku

(1) V pr vom roku od pi so va nia za ra dí da ňov ník hmot -
ný ma je tok v trie de ní pod ¾a Kla si fi ká cie pro duk cie
a kla si fi ká cie stavieb120) do od pi so vých sku pín uve de -
ných v prí lo he. Doba od pi so va nia je:

Od pi so vá sku pi na   Doba od pi so va nia

   1     4 roky

   2     6 ro kov

   3   12 ro kov

   4   20 ro kov.

(2) Hmot ný ma je tok, kto rý ne mož no za ra di� do od pi -
so vých sku pín pod ¾a prí lo hy a kto ré ho doba po u ži te¾ -
nos ti ne vy plý va z iných pred pi sov, sa na úče ly od pi so -
va nia za ra dí do od pi so vej sku pi ny 2; to ne pla tí pre
hmot ný ma je tok pod ¾a od se kov 6 až 9. Sú bor hnu te¾ -
ných vecí sa za ra ïu je do od pi so vej sku pi ny pod ¾a hlav -
né ho funk čné ho cel ku.

(3) Da ňov ník od pi su je hmot ný ma je tok me tó dou rov -
no mer né ho od pi so va nia (§ 27) ale bo me tó dou zrých le -
né ho od pi so va nia (§ 28). Spô sob od pi so va nia určí da -
ňov ník pre kaž dý no vo ob sta ra ný hmot ný ma je tok
a ne mož no ho zme ni� po celú dobu jeho od pi so va nia.
Práv ny ná stup ca da ňov ní ka po kra ču je v od pi so va ní za -
ča tom pô vod ným vlast ní kom. 

(4) Hmot ný ma je tok sa od pi su je naj viac do výš ky
vstup nej ceny, prí pad ne zvý še nej o vy ko na né tech nic ké 
zhod no te nie ale bo pri zrých le nom od pi so va ní do výš ky
zvý še nej zos tat ko vej ceny.

(5) Pri vy ko na ní tech nic ké ho zhod no te nia ale bo
skrá te ní doby od pi so va nia sa hmot ný ma je tok do odpi -
su je do výš ky vstup nej ceny, prí pad ne zvý še nej o vy ko -
na né tech nic ké zhod no te nie plat nou roč nou od pi so vou 
sadz bou ale bo do výš ky zos tat ko vej ceny ale bo zvý še nej 
zos tat ko vej ceny ko efi cien tom pre prí sluš nú od pi so vú
sku pi nu. Vy ko na ním tech nic ké ho zhod no te nia sa
doba od pi so va nia pre dĺ ži o dobu vy plý va jú cu zo spô so -
bu vý po čtu pod ¾a § 27 ale bo § 28.

(6) Roč ný od pis ot vá rok no vých lo mov, pies kov ní, hli -
nísk a tech nic kej re kul ti vá cie, ak nie sú sú čas �ou
hmot né ho ma jet ku, do kto ré ho vstup nej ceny sú za hr -

nu té, do čas ných stavieb107) a ban ských diel sa určí ako
po diel vstup nej ceny a ur če nej doby tr va nia.

 (7) Pri for mách, mo de loch a šab ló nach za trie de ných 
do kó dov Kla si fi ká cie pro duk cie 28.62.5, 29.52.4, ak
ide o stro je na tva ro va nie od lie va cích fo riem z pie sku,
a kó dov 29.56.23 a 29.56.24 sa roč ný od pis určí ako
po diel vstup nej ceny a usta no ve nej doby po u ži te¾ nos ti
ale bo ur če né ho poč tu vy ro be ných od liat kov ale bo vý lis -
kov. 

 (8) Hmot ný ma je tok pre na ja tý for mou fi nanč né ho
pre ná jmu od pí še ná jom ca po čas doby tr va nia pre ná -
jmu do výš ky 100 % ob sta rá va cej ceny zis te nej u pre na -
jí ma te ¾a. Pri ur če ní spô so bu od pi so va nia sa ne po u ži jú
usta no ve nia § 27 a 28, ale výš ka od pi su sa určí rov no -
mer ne po mer nou čas �ou pri pa da jú cou na kaž dý ka len -
dár ny me siac doby pre ná jmu.

 (9) Roč ný od pis pod ¾a od se kov 6, 7 a 8 sa ur ču je
s pres nos �ou na celé ka len dár ne me sia ce, po čnúc me -
sia com, v kto rom boli spl ne né pod mien ky na za ča tie
od pi so va nia. Me sia com, v kto rom boli spl ne né pod -
mien ky na za ča tie od pi so va nia, je me siac, v kto rom sa
ma je tok za čal úč to va� ale bo evi do va� pod ¾a § 6 ods. 11.
Pri od pi so va ní pod ¾a od se ku 8 je ta kýmto me sia com
me siac, v kto rom bol pre na ja tý hmot ný ma je tok  po -
skytnutý ná jom co vi v sú la de so zmlu vou o fi nanč nom
pre ná jme v sta ve spô so bi lom na zmluv ne do hod nu té
ale bo ob vyk lé po u ží va nie. Pri tom to spô so be od pi so va -
nia mož no v roku za ča tia a v roku ukon če nia od pi so va -
nia uplat ni� roč né od pi sy len vo výš ke pri pa da jú cej na
toto zda ňo va cie ob do bie v zá vis los ti od poč tu ka len dár -
nych me sia cov, po čas kto rých sa ma je tok vy u ží val na
za bez pe če nie príj mov.

(10) Me sač ný od pis vy po čí ta ný pod ¾a od se kov 6, 7 a 8 
sa za ok rúh ¾u je na celé ko ru ny na hor.

§ 27

Rov no mer né od pi so va nie hmot né ho ma jet ku

(1) Pri rov no mer nom od pi so va ní sa roč ný od pis určí
ako po diel vstup nej ceny hmot né ho ma jet ku a doby od -
pi so va nia usta no ve nej pre prí sluš nú od pi so vú sku pi nu 
v § 26 ods. 1 tak to:

Od pi so vá sku pi na        Roč ný od pis

    1           1/4

    2           1/6

    3            1/12

    4            1/20.

(2) Roč ný od pis vy po čí ta ný pod ¾a od se ku 1 sa za ok -
rúh ¾u je na celé ko ru ny na hor.
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120
) Vy hláš ka Šta tis tic ké ho úra du Slo ven skej re pub li ky č. 632/2002 Z. z., kto rou sa vy dá va šta tis tic ká kla si fi ká cia pro duk cie.

Opat re nie Šta tis tic ké ho úra du Slo ven skej re pub li ky č. 128/2000 Z. z.



§ 28

Zrých le né od pi so va nie hmot né ho ma jet ku

(1) Pri zrých le nom od pi so va ní hmot né ho ma jet ku sa
od pi so vým sku pi nám pri ra ïu jú tie to ko efi cien ty pre
zrých le né od pi so va nie:

                Ko efi cient pre zrých le né od pi so va nie

Od pi so vá       v pr vom        v ïal ších     pre zvý še nú
 sku pi na          ro ku            ro koch        zos tat ko vú

       od pi so va nia  od pi so va nia         cenu
     1               4             5 4

     2               6             7 6

     3  12           13                  12

     4  20           21                  20.

(2) Pri zrých le nom od pi so va ní sa ur čia od pi sy z hmot -
né ho ma jet ku tak to:
a) v pr vom roku od pi so va nia ako po diel jeho vstup nej

ceny a pri ra de né ho ko efi cien tu pre zrých le né od pi -
so va nie plat né ho v pr vom roku od pi so va nia, 

b) v ïal ších ro koch od pi so va nia ako po diel dvoj ná sob -
ku jeho zos tat ko vej ceny a roz die lu me dzi pri ra de -
ným ko efi cien tom pre zrých le né od pi so va nie plat -
ným v ïal ších ro koch od pi so va nia a poč tom ro kov,
po čas kto rých sa už od pi so val. 

(3) Pri zrých le nom od pi so va ní hmot né ho ma jet ku po
vy ko na ní tech nic ké ho zhod no te nia sa od pi sy ur ču jú
tak to:
a) v roku zvý še nia zos tat ko vej ceny ako po diel dvoj ná -

sob ku tej to ceny hmot né ho ma jet ku a pri ra de né ho
ko efi cien tu zrých le né ho od pi so va nia plat né ho pre
zvý še nú zos tat ko vú cenu, 

b) v ïal ších ro koch od pi so va nia ako po diel dvoj ná sob -
ku zos tat ko vej ceny hmot né ho ma jet ku a roz die lu
me dzi pri ra de ným ko efi cien tom zrých le né ho od pi so -
va nia plat ným pre zvý še nú zos tat ko vú cenu a poč -
tom ro kov, po čas kto rých sa od pi so val zo zvý še nej
zos tat ko vej ceny. 

(4) Roč ný od pis vy po čí ta ný pod ¾a od se kov 2 a 3 sa za -
ok rúh ¾u je na celé ko ru ny na hor. 

§ 29

Tech nic ké zhod no te nie hmot né ho
ma jet ku a ne hmot né ho ma jet ku

(1) Tech nic kým zhod no te ním hmot né ho ma jet ku
a ne hmot né ho ma jet ku sa na úče ly toh to zá ko na ro zu -
me jú vý dav ky na do kon če né nad stav by, prí stav by
a sta veb né úpra vy,107) re kon štruk cie a mo der ni zá cie
pre vy šu jú ce pri jed not li vom hmot nom ma jet ku a ne -
hmot nom ma jet ku 30 000 Sk v úhrne za zda ňo va cie ob -
do bie.

(2) Za tech nic ké zhod no te nie hmot né ho ma jet ku
a ne hmot né ho ma jet ku pod ¾a od se ku 1 sa po va žu je aj
tech nic ké zhod no te nie ne pre vy šu jú ce v úhrne za zda -
ňo va cie ob do bie 30 000 Sk, ak sa da ňov ník roz hod ne
ta ké to vý dav ky po va žo va� za vý dav ky na tech nic ké
zhod no te nie. V tom to prí pa de sa ta ké to vý dav ky od pi -

su jú ako sú čas� vstup nej ceny, zvý še nej vstup nej ceny
ale bo zvý še nej zos tat ko vej ceny hmot né ho ma jet ku
a ne hmot né ho ma jet ku.

(3) Re kon štruk ciou sa na úče ly toh to zá ko na ro zu -
me jú také zá sa hy do hmot né ho ma jet ku, kto ré majú za
ná sle dok zme nu jeho úče lu po u ži tia, kva li ta tív nu zme -
nu jeho vý kon nos ti ale bo tech nic kých pa ra met rov. Za
zme nu tech nic kých pa ra met rov ne mož no po va žo va�
zá me nu po u ži té ho ma te riá lu pri do dr ža ní jeho po rov -
na te¾ ných vlast nos tí.

(4) Mo der ni zá ciou sa na úče ly toh to zá ko na ro zu mie
roz ší re nie vy ba ve nos ti ale bo po u ži te¾ nos ti hmot né ho
ma jet ku a ne hmot né ho ma jet ku o také sú čas ti, kto ré
pô vod ný ma je tok ne ob sa ho val, pri čom tvo ria ne od de li -
te¾ nú sú čas� ma jet ku. Za ne od de li te¾ nú sú čas� toh to
ma jet ku sa po va žu jú samo stat né veci, kto ré sú ur če né
na spo loč né po u ži tie s hlav nou ve cou a spo lu s ňou tvo -
ria je den ma jet ko vý ce lok.

§ 30

Od po čet da ňo vej stra ty

(1) Od zá kla du dane mož no od po čí ta� da ňo vú stra tu
po čas naj viac pia tich bez pros tred ne po sebe na sle du -
jú cich zda ňo va cích ob do bí, a to po čnúc zda ňo va cím
ob do bím bez pros tred ne na sle du jú cim po zda ňo va com
ob do bí, za kto ré bola táto da ňo vá stra ta vy ká za ná. Ku
dňu vstu pu da ňov ní ka do lik vi dá cie, vy hlá se nia kon -
kur zu ale bo po vo le nia vy rov na nia ná rok na od po čet da -
ňo vej stra ty odo dňa vstu pu do lik vi dá cie ale bo dňa vy -
hlá se nia kon kur zu ale bo po vo le nia vy rov na nia za ni ká.
Ak je zda ňo va cie ob do bie krat šie ako rok, da ňov ník
môže uplat ni� celý roč ný od po čet da ňo vej stra ty.

(2) Ak da ňov ník, kto rý za čal od po čí ta va� da ňo vú
stra tu ale bo mu vzni kol ná rok na od po čí ta va nie da ňo -
vej stra ty pod ¾a od se ku 1, za ni kol v dô sled ku zru še nia
bez lik vi dá cie, v od po čí ta va ní da ňo vej stra ty môže po -
kra čo va� práv ny ná stup ca; ak je práv nych ná stup cov
viac, da ňo vá stra ta sa môže od po čí ta va� u kaž dé ho
z nich po mer ne, a to pod ¾a výš ky vlast né ho ima nia za -
nik nu té ho da ňov ní ka, v akej pre šlo na jed not li vých
práv nych ná stup cov. Ak zda ňo va cie ob do bie práv ne ho
ná stup cu nie je zhod né so zda ňo va cím ob do bím da ňov -
ní ka za nik nu té ho bez lik vi dá cie, môže práv ny ná stup -
ca ta ké ho to da ňov ní ka po kra čo va� v od po čí ta va ní da -
ňo vej stra ty v zda ňo va com ob do bí na sle du jú com po
zda ňo va com ob do bí, v kto rom sa stal práv nym ná stup -
com za nik nu té ho da ňov ní ka.

(3) Da ňo vá stra ta u da ňov ní ka, kto rý je spo loč ní kom
ve rej nej ob chod nej spo loč nos ti, sa zvý ši o čas� da ňo vej
stra ty ve rej nej ob chod nej spo loč nos ti pri pa da jú cej na
toh to da ňov ní ka ale bo sa zní ži o čas� zá kla du dane ve -
rej nej ob chod nej spo loč nos ti pri pa da jú ce ho na toh to
da ňov ní ka.

(4) Da ňo vá stra ta u da ňov ní ka, kto rý je kom ple men -
tá rom ko man dit nej spo loč nos ti, sa zvý ši o čas� da ňo vej
stra ty ko man dit nej spo loč nos ti pri pa da jú cej na toh to
da ňov ní ka ale bo sa zní ži o čas� zá kla du dane ko man -
dit nej spo loč nos ti pri pa da jú ce ho na toh to da ňov ní ka.
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(5) Na zis te nie da ňo vej stra ty, kto rú mož no od po čí ta� 
pod ¾a od se ku 1, pla tia usta no ve nia § 17 až 29. 

§ 31

Pre po čí ta cí kurz

(1) Na da ňo vé úče ly s vý nim kou uve de nou v od se -
koch 2 a 3 sa po u ží va pri pre po čte cu dzej meny na slo -
ven skú menu kurz slo ven skej ko ru ny k cu dzej mene
vy hlá se ný Ná rod nou ban kou Slo ven ska (ïa lej len
„kurz“), kto rý da ňov ník uplat ňu je v úč tov níc tve.121) Pri
kúpe a pre daji cu dzej meny za slo ven skú menu sa  po -
užije kurz, za kto rý boli tie to hod no ty na kú pe né ale bo
pred a né.

(2) Ak da ňov ník nie je úč tov nou jed not kou, na pre po -
čet sa po u ži je prie mer ný kurz za ka len dár ny me siac,
v kto rom bol pos kyt nu tý prí jem, s vý nim kou uve de nou
v od se ku 3. Ten to kurz sa po u ži je aj na príj my zo zá vis -
lej čin nos ti ply nú ce zo zdro jov v za hra ni čí.

(3) Pri pre po čte dane z úro kov na úč toch v cu dzej
mene a vkla do vých lis toch zne jú cich na cu dziu menu,
z kto rých sa daň vy be rá pod ¾a § 43, po u ži je sa kurz
v deň pri pí sa nia úro kov da ňov ní ko vi. Tak to vy po čí ta ná
daň sa za ok rúh ¾u je na celé ko ru ny na dol.

(4) Na zá po čet dane za pla te nej v za hra ni čí sa po u ži je
roč ný prie mer ný kurz za zda ňo va cie ob do bie, za kto ré
sa po dá va da ňo vé pri zna nie. Ak je zda ňo va cím ob do -
bím iné ob do bie ako ka len dár ny rok, na pre po čet sa po -
u ži je prie mer vy po čí ta ný z prie mer ných me sač ných
kur zov za ob do bie, za kto ré sa da ňo vé pri zna nie po dá -
va.

P IA  TA  ČASŤ

VY BE RA NIE A PLA TE NIE DANE

Prvý od diel

Daň fy zic kej oso by

§ 32

Da ňo vé pri zna nie

(1) Da ňo vé pri zna nie za zda ňo va cie ob do bie je po vin -
ný poda� da ňov ník v le ho te pod ¾a § 49, ak za zda ňo va cie 
ob do bie do sia hol zda ni te¾ né príj my pre sa hu jú ce 50 %
sumy pod ¾a § 11 ods. 1 písm. a), s vý nim kou uve de nou
v od se ku 4. Da ňo vé pri zna nie je po vin ný poda� aj da -
ňov ník, kto ré ho zda ni te¾ né príj my za zda ňo va cie ob do -
bie ne pre siah li 50 % sumy pod ¾a § 11 ods. 1 písm. a),
ale vy ka zu je da ňo vú stra tu. Do sumy zod po ve da jú cej
50 % sumy pod ¾a § 11 ods. 1 písm. a) sa ne za hŕ ňa jú
príj my, z kto rých sa daň vy be rá pod ¾a § 43, ak
a) vy bra ním tej to dane je spl ne ná da ňo vá po vin nos�

(§ 43 ods. 6) ale bo
b) da ňov ník ne up lat ní pos tup pod ¾a § 43 ods. 7.

(2) Da ňo vé pri zna nie za zda ňo va cie ob do bie je po vin -
ný poda� aj da ňov ník, kto rý za zda ňo va cie ob do bie do -

sia hol zda ni te¾ né príj my len pod ¾a § 5, pre sa hu jú ce
50 % sumy pod ¾a § 11 ods. 1 písm. a), ak
a) ply nú od za mest ná va te ¾a so síd lom ale bo byd li skom

v za hra ni čí, kto rý nemá v Slo ven skej re pub li ke stá lu
pre vádz ka reň (§ 16 ods. 2), 

b) ply nú zo zdro jov v za hra ni čí, 
c) ne mož no z tých to príj mov zra zi� pred da vok na daň

[§ 35 ods. 3 písm. a)], 
d) da ňov ník ne po žia dal za mest ná va te ¾a, kto rý je pla ti -

te ¾om dane,122) o vy ko na nie roč né ho zúč to va nia
pred dav kov na daň z príj mov zo zá vis lej čin nos ti (ïa -
lej len „roč né zúč to va nie“) ale bo po žia dal o vy ko na -
nie roč né ho zúč to va nia, ale ne pred lo žil v usta no ve -
nom ter mí ne pot reb né do kla dy (§ 38 ods. 5) na
vy ko na nie roč né ho zúč to va nia.

(3) Da ňo vé pri zna nie za zda ňo va cie ob do bie je po vin -
ný poda� aj da ňov ník, kto ré mu za mest ná va te¾, kto rý je
pla ti te ¾om dane,122) vy ko nal roč né zúč to va nie, ak v tom -
to zda ňo va com ob do bí da ňov ník po be ral 
a) príj my pod ¾a § 5 od via ce rých za mest ná va te ¾ov a za -

mest ná va te ¾o vi, kto rý mu vy ko nal roč né zúč to va nie,
ne pred lo žil po ža do va né do kla dy od kaž dé ho za mest -
ná va te ¾a,

b) iné dru hy príj mov pod ¾a § 6 až 8 ok rem príj mov,
z kto rých sa daň vy be rá pod ¾a § 43, ak vy bra ním tej -
to dane je spl ne ná da ňo vá po vin nos� (§ 43 ods. 6)
ale bo ak da ňov ník ne up lat ní pos tup pod ¾a § 43
ods. 7.

(4) Da ňo vé pri zna nie nie je po vin ný poda� da ňov ník,
ak má
a) príj my len pod ¾a § 5 a nie je po vin ný poda� da ňo vé

pri zna nie pod ¾a od se ku 2 ale bo
b) len príj my, z kto rých sa daň vy be rá pod ¾a § 43 a ne -

up lat ní pos tup pod ¾a § 43 ods. 7.

(5) Da ňo vé pri zna nie môže poda� aj da ňov ník, kto ré -
mu ne vy plý va po vin nos� poda� da ňo vé pri zna nie pod ¾a
od se kov 1 a 2.

(6) Da ňov ník, kto rý po dá va da ňo vé pri zna nie, je po -
vin ný uvies� v tom to da ňo vom pri zna ní ok rem vý po čtu
da ňo vej po vin nos ti aj osob né úda je v tom to čle ne ní:
a) priez vis ko, meno,
b) ti tul, rod né čís lo,
c) ad re sa tr va lé ho po by tu ale bo ad re sa byd li ska, ak ide 

o da ňov ní ka, kto rý sa na úze mí Slo ven skej re pub li ky 
ob vyk le zdr žia va, a to uli ca, čís lo, poš to vé sme ro vé
čís lo, obec, štát,

d) priez vis ko, meno a rod né čís la osôb, na kto ré da ňov -
ník uplat ňu je zní že nie zá kla du dane [§ 11 ods. 1
písm. b)] a da ňo vý bo nus (§ 33).

(7) Ok rem úda jov uve de ných v od se ku 6 môže da ňov -
ník v da ňo vom pri zna ní uvies� aj čís lo te le fó nu a faxu;
správ ca dane je opráv ne ný tie to úda je spra co va�. 

(8) Ak da ňo vé pri zna nie po dá va za da ňov ní ka zá kon -
ný zá stup ca, práv ny ná stup ca ale bo zá stup ca, uve die
v da ňo vom pri zna ní osob né úda je o da ňov ní ko vi pod ¾a
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) § 24 ods. 2 zá ko na č. 431/2002 Z. z.

122
) § 5 ods. 3 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992 Zb.



od se kov 6 a 7, za kto ré ho po dá va da ňo vé pri zna nie,
a svo je osob né úda je pod ¾a od se kov 6 a 7.

§ 33

Da ňo vý bo nus

(1) Da ňov ník, kto rý v zda ňo va com ob do bí mal zda ni -
te¾ né príj my pod ¾a § 5 as poň vo výš ke 6-násobku mi ni -
mál nej mzdy123) ale bo kto rý mal zda ni te¾ né príj my  po -
d¾a § 6 as poň vo výš ke 6-násobku mi ni mál nej mzdy124)
a vy ká zal zá klad dane (čiast ko vý zá klad dane) z príj mov 
pod ¾a § 6, môže si uplat ni� da ňo vý bo nus v sume
4 800 Sk roč ne na kaž dé vy ži vo va né die �a ži jú ce v do -
mác nos ti s da ňov ní kom;57) pre chod ný po byt die �a �a
mimo domácnosti57) nemá vplyv na uplat ne nie toh to
da ňo vé ho bo nu su. O sumu da ňo vé ho bo nu su sa zni žu -
je daň.

(2) Za vy ži vo va né die �a da ňov ní ka, a to vlast né, osvo -
je né, die �a pre vza té do sta rost li vos ti na hrá dza jú cej sta -
rost li vos� ro di čov na zá kla de roz hod nu tia prí sluš né ho
or gá nu a die �a dru hé ho z man že lov, sa po va žu je  neza -
opatrené die �a pod ¾a oso bit né ho pred pi su.125)

(3) Da ňov ník, kto rý je ro dič die �a �a ale bo u kto ré ho
ide vo vz�a hu k die �a �u o sta rost li vos� na hrá dza jú cu
sta rost li vos� ro di čov na zá kla de roz hod nu tia prí sluš -
né ho or gá nu, ak die �a s ním žije v do mác nos ti,57) môže
si uplat ni� da ňo vý bo nus, ak man žel (man žel ka) toh to
die �a �a nemá príj my, pri kto rých mož no uplat ni� ne -
zda ni te¾ nú čas� zá kla du dane pod ¾a § 11 ods. 1
písm. b).

(4) Ak die �a uve de né v od se ku 2 vy ži vu jú
v domácnosti57) via ce rí da ňov ní ci, môže si da ňo vý bo -
nus uplat ni� len je den z nich. Ak sa po u ži je pos tup  po -
d¾a od se ku 5, môže si po mer nú čas� da ňo vé ho bo nu su
uplat ni� po čas� zda ňo va cie ho ob do bia je den z da ňov -
ní kov a po zos tá va jú cu čas� dru hý z da ňov ní kov. Ak
pod mien ky na uplat ne nie da ňo vé ho bo nu su spĺ ňa viac
da ňov ní kov a ak sa ne do hod nú inak, da ňo vý bo nus sa
uplat ňu je ale bo sa pri zná v po ra dí mat ka, otec, iná
opráv ne ná oso ba. 

(5) Da ňov ní ko vi, kto rý vy ži vu je die �a len je den ale bo
nie ko¾ ko ka len dár nych me sia cov v zda ňo va com ob do -
bí, mož no zní ži� daň ale bo pred dav ky na daň z príj mov
pod ¾a § 5 len o sumu vo výš ke 1/12 da ňo vé ho bo nu su
za kaž dý ka len dár ny me siac, v kto rom boli spl ne né
pod mien ky na jeho uplat ne nie. Da ňo vý bo nus mož no
uplat ni� už v ka len dár nom me sia ci, v kto rom sa die �a
na ro di lo ale bo v kto rom sa za čí na sús tav ná prí pra va
die �a �a na bu dú ce po vo la nie, ale bo v kto rom bolo osvo -
je né ale bo pre vza té do sta rost li vos ti na hrá dza jú cej sta -
rost li vos� ro di čov na zá kla de roz hod nu tia prí sluš né ho
or gá nu.

(6) Da ňo vý bo nus mož no uplat ni� naj viac do výš ky
dane vy po čí ta nej za prí sluš né zda ňo va cie ob do bie  po -

d¾a toh to zá ko na. Ak suma dane vy po čí ta ná za
prí sluš né zda ňo va cie ob do bie je niž šia ako suma uplat -
ňo va né ho da ňo vé ho bo nu su, da ňov ník, kto rý po dá va
da ňo vé pri zna nie, po žia da miest ne prí sluš né ho správ -
cu dane o vy pla te nie sumy vo výš ke roz die lu me dzi su -
mou da ňo vé ho bo nu su a su mou dane vy po čí ta nou za
prí sluš né zda ňo va cie ob do bie, pri čom pri vrá te ní tej to
sumy správ ca dane po stu pu je ako pri vrá te ní da ňo vé ho 
pre plat ku;126) ak ide o da ňov ní ka, kto rý má zda ni te¾ né
príj my pod ¾a § 5 ale bo kto ré mu sa vy ko na lo roč né zúč -
to va nie, uplat ní sa pos tup pod ¾a § 35 ods. 5 a 7 ale bo
§ 36 ods. 5, ale bo § 38.

 (7) Ak da ňov ník v zda ňo va com ob do bí do sia hol zda -
ni te¾ né príj my pod ¾a § 5 as poň vo výš ke po lo vi ce mi ni -
mál nej mzdy len v nie ktorých ka len dár nych me sia coch
a za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) pri znal
v tých to ka len dár nych me sia coch da ňo vý bo nus, ne -
strá ca ná rok na už pri zna ný da ňo vý bo nus.

 (8) Da ňo vý bo nus si môže uplat ni� aj da ňov ník, kto -
rý v zda ňo va com ob do bí ne do sia hol zda ni te¾ né príj my
pod ¾a § 5 as poň vo výš ke 6-násobku mi ni mál nej
mzdy,123) ak v tom to zda ňo va com ob do bí do sia hol zda -
ni te¾ né príj my pod ¾a § 6 as poň vo výš ke 6-násobku mi -
ni mál nej mzdy124) a vy ká zal zá klad dane (čiast ko vý zá -
klad dane) z príj mov pod ¾a § 6.

 (9) Ak da ňov ník v zda ňo va com ob do bí po be ral zda -
ni te¾ né príj my pod ¾a § 5 a za mest ná va te¾, kto rý je pla ti -
te ¾om dane,122) pri znal da ňo vý bo nus len v po mer nej
čas ti a v tom to zda ňo va com ob do bí da ňov ník vy ká zal aj
zá klad dane pod ¾a § 6, môže si zos tá va jú cu po mer nú
čas� da ňo vé ho bo nu su ne pri zna nú za mest ná va te ¾om,
kto rý je pla ti te ¾om dane,122) uplat ni� pri po da ní da ňo vé -
ho pri zna nia.

(10) Da ňo vý bo nus pod ¾a od se kov 1 až 9 si môže
uplat ni� len da ňov ník s ne ob me dze nou da ňo vou po vin -
nos �ou s tr va lým po by tom na úze mí Slo ven skej re pub -
li ky.

(11) Ak da ňov ník uplat nil ale bo za mest ná va te¾, kto rý 
je pla ti te ¾om dane,122) pri znal da ňo vý bo nus vyš ší, ako
usta no vu je ten to zá kon, je po vin ný za pla ti� sankč ný
úrok, aký by bol po vin ný za pla ti� z dlž nej sumy dane
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.127) Ak za mest ná va te¾ pri -
znal da ňo vý bo nus vyš ší, ako usta no vu je ten to zá kon,
bude sa od neho vy má ha� rov na ko ako ním ne za pla te -
ná daň. Na kon tro lu uplat ne nia da ňo vé ho bo nu su sa
vz�a hu jú usta no ve nia oso bit né ho pred pi su.128)

§ 34

Pla te nie pred dav kov na daň

(1) Pred dav ky na daň v prie be hu pred dav ko vé ho ob -
do bia pla tí da ňov ník, kto ré ho po sled ná zná ma da ňo vá
po vin nos� pre siah la 20 000 Sk, pri čom pred dav ko vé
ob do bie je ob do bie od pr vé ho dňa na sle du jú ce ho po
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123
) § 2 zá ko na Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o mi ni mál nej mzde v zne ní ne skor ších pred pi sov.
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uply nu tí le ho ty na po da nie da ňo vé ho pri zna nia za
pred chá dza jú ce zda ňo va cie ob do bie do po sled né ho
dňa le ho ty na po da nie da ňo vé ho pri zna nia v na sle du -
jú com zda ňo va com ob do bí. Po skon če ní zda ňo va cie ho
ob do bia sa pred dav ky na daň za pla te né v tom to zda ňo -
va com ob do bí za po čí ta jú na úhra du dane za toto zda -
ňo va cie ob do bie.

(2) Da ňov ník, kto ré ho po sled ná zná ma da ňo vá po -
vin nos� pre siah la 20 000 Sk a ne pre siah la 500 000 Sk,
pla tí štvr� roč né pred dav ky na daň na bež né zda ňo va cie
ob do bie, a to vo výš ke 1/4 po sled nej zná mej da ňo vej
po vin nos ti, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak. Štvr� -
roč né pred dav ky na daň sú splat né do kon ca kaž dé ho
ka len dár ne ho štvr� ro ka. 

(3) Da ňov ník, kto ré ho po sled ná zná ma da ňo vá po -
vin nos� pre siah la 500 000 Sk, pla tí me sač né pred dav -
ky na daň na bež né zda ňo va cie ob do bie, a to vo výš ke
1/12 po sled nej zná mej da ňo vej po vin nos ti, ak ten to zá -
kon ne us ta no vu je inak. Me sač né pred dav ky na daň sú
splat né do kon ca kaž dé ho ka len dár ne ho me sia ca. 

(4) V odô vod ne ných prí pa doch môže správ ca dane na 
žia dos� da ňov ní ka ur či� pred dav ky inak, ak suma
pred dav kov ne zod po ve dá pred po kla da nej výš ke dane,
na kto rú sú pla te né.

(5) Po sled nou zná mou da ňo vou po vin nos �ou je daň
vy po čí ta ná zo zá kla du dane uve de né ho v po sled nom
da ňo vom pri zna ní (do da toč nom da ňo vom pri zna ní)
ale bo zo zá kla du dane, z kto ré ho bola daň vy ru be ná
pla tob ným vý me rom (do da toč ným pla tob ným vý me -
rom), zní že né ho o ne zda ni te¾ né čas ti zá kla du dane  po -
d¾a § 11 plat né v zda ňo va com ob do bí, na kto ré sú pla te -
né pred dav ky na daň pri po u ži tí sadz by dane pod ¾a § 15 
plat nej v zda ňo va com ob do bí, na kto ré sú pla te né pred -
dav ky na daň, zní že ná o zá po čet dane za pla te nej v za -
hra ni čí, da ňo vý bo nus a o daň vy bra nú pod ¾a § 43, od -
po čí ta va nú ako pred da vok na daň. Pri zme ne po sled nej 
zná mej da ňo vej po vin nos ti v bež nom zda ňo va com ob -
do bí sa pred dav ky na daň, splat né do tej to zme ny, ne -
me nia.

(6) Da ňov ník, kto ré mu za ča li ply nú� zda ni te¾ né príj -
my pred skon če ním zda ňo va cie ho ob do bia, a da ňov ník
s ne ob me dze nou da ňo vou po vin nos �ou, kto rý sa na
úze mí Slo ven skej re pub li ky ob vyk le zdr žia va a kto ré -
mu ply nú príj my pod ¾a § 5 od za mest ná va te ¾a so síd lom 
ale bo s byd li skom v za hra ni čí, kto ré nie sú zda ňo va né
pod ¾a § 35 ale bo § 48, pla tí pred dav ky na daň z tých to
príj mov na zá kla de žia dos ti ale bo z pod netu správ cu
dane s pri hliad nu tím na oča ká va ný prí jem da ňov ní ka
a na ostat né sku toč nos ti roz ho du jú ce na vy ru be nie
dane.

(7) Ak zo zmlu vy, na kto rej zá kla de da ňov ník s ne ob -
me dze nou da ňo vou po vin nos �ou, kto rý sa na úze mí
Slo ven skej re pub li ky ob vyk le zdr žia va, po be rá príj my
pod ¾a § 5 zo zdro jov na úze mí Slo ven skej re pub li ky vy -
plá ca né za mest ná va te ¾om so síd lom ale bo s byd li skom

v za hra ni čí, kto ré nie sú zda ňo va né pod ¾a § 35 ale bo
§ 48,
a) vy plý va, po akú dobu sa ten to da ňov ník bude na

úze mí Slo ven skej re pub li ky zdr žia va�, ale bo ak
vznik ne ná rok na zda ne nie jeho príj mov pod ¾a me -
dzi ná rod nej zmlu vy, ten to da ňov ník pla tí pred dav ky 
na daň na zá kla de žia dos ti ale bo z pod netu správ cu
dane už od za čiat ku svoj ho po by tu na úze mí Slo ven -
skej re pub li ky,

b) ne vy plý va dĺž ka po by tu a ten to da ňov ník sa na úze -
mí Slo ven skej re pub li ky ob vyk le zdr žia va ale bo jeho
príj my pod lie ha jú zda ne niu pod ¾a me dzi ná rod nej
zmlu vy, pla tí pred dav ky na daň na zá kla de žia dos ti
ale bo z pod netu správ cu dane už za ka len dár ny me -
siac na sle du jú ci po uply nu tí 183 dní po by tu na úze -
mí Slo ven skej re pub li ky ale bo po vzni ku ná ro ku na
zda ne nie jeho príj mov pod ¾a me dzi ná rod nej zmlu vy.

 (8) Ak da ňov ník pre stal vy ko ná va� čin nos� ale bo po -
be ra� zda ni te¾ né príj my, nie je po vin ný pla ti� pred dav -
ky na daň, a to od plat by pred dav ku, kto rá je splat ná po 
dni, v kto rom do šlo k zme ne roz ho du jú cich sku toč nos -
tí; tie to sku toč nos ti ozná mi da ňov ník správ co vi
dane.129)

 (9) Pred dav ky na daň pod ¾a pred chá dza jú cich od se -
kov ne pla tí da ňov ník, kto rý po be ral v pred chá dza jú -
com zda ňo va com ob do bí len príj my uve de né v § 7 ale bo
§ 8, ale bo z kto rých sa daň vy be rá pod ¾a § 43 ale bo príj -
my zo zá vis lej čin nos ti, kto ré sú zda ňo va né pod ¾a § 35.

(10) Da ňov ník, kto ré ho zá klad dane tvo rí sú čet čiast -
ko vých zá kla dov dane a jed ným z nich je aj čiast ko vý
zá klad dane z príj mov zo zá vis lej čin nos ti, ne pla tí pred -
dav ky na daň, ak ten to čiast ko vý zá klad dane tvo rí viac
ako 50 % z cel ko vé ho zá kla du dane. Ak čiast ko vý zá -
klad dane z príj mov zo zá vis lej čin nos ti tvo rí 50 % a me -
nej, pred dav ky na daň sa pla tia v po lo vič nej výš ke.

Vy be ra nie  a  p la  te  n ie  pred dav kov na daň
a dane z  pr í j  mov zo zá v is  le j  č in nos t i

§ 35

(1) Za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) vy be -
rie pred da vok na daň zo zda ni te¾ nej mzdy s vý nim kou
uve de nou v od se ku 8. Zda ni te¾ nou mzdou je úhrn zda -
ni te¾ ných príj mov zo zá vis lej čin nos ti zúč to va ných a vy -
pla te ných za mest nan co vi za ka len dár ny me siac ale bo
zda ňo va cie ob do bie, zní že ný o
a) sumy zra ze né na po ist né a prí spev ky, kto ré je po vin -

ný pla ti� za mest na nec, 
b) ne zda ni te¾ nú čas� zá kla du dane na da ňov ní ka [§ 11

ods. 1 písm. a)]; zá klad dane na vý po čet pred dav ku
na daň za ka len dár ny me siac sa zní ži o sumu zod po -
ve da jú cu 1/12 ne zda ni te¾ nej čas ti zá kla du dane na
da ňov ní ka [§ 11 ods. 1 písm. a)]; na pre u ká za nú ne -
zda ni te¾ nú čas� zá kla du dane na man žel ku (man že -
la) [§ 11 ods. 1 písm. b)] a na sumu, o kto rú sa zni žu -
je zá klad dane u po be ra te ¾a dô chod ku (§ 11 ods. 2),
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sa pri hliad ne až pri roč nom zúč to va ní za zda ňo va cie
ob do bie.

(2) Pred da vok na daň zo zda ni te¾ nej mzdy za okrúh le -
nej pod ¾a § 47, zúč to va nej a vy pla te nej za ka len dár ny
me siac ale bo zda ňo va cie ob do bie je 19 %. Ten to pred -
da vok na daň sa zní ži o sumu zod po ve da jú cu
1/12 sumy da ňo vé ho bo nu su (§ 33). 

(3) Pred da vok na daň sa zra zí pri vý pla te ale bo pri po -
u ká za ní, ale bo pri pri pí sa ní zda ni te¾ nej mzdy za mest -
nan co vi k dob ru bez oh¾a du na to, za kto ré ob do bie sa
táto zda ni te¾ ná mzda vy plá ca. Ak za mest ná va te¾, kto rý
je pla ti te ¾om dane,122) vy ko ná va vy úč to va nie príj mov zo
zá vis lej čin nos ti me sač ne, zra zí pred da vok na daň pri
vy úč to va ní zda ni te¾ nej mzdy za uply nu lý ka len dár ny
me siac. Za mest nan co vi,
a) kto ré ho zda ni te¾ ná mzda spo čí va len v ne pe ňaž nom

pl ne ní ale bo ne pe ňaž né pl ne nie tvo rí väč šiu čas�
zda ni te¾ nej mzdy, keï ne mož no zráž ku vy ko na�,
pred da vok na daň sa zra zí do da toč ne pri naj bliž šom
pe ňaž nom pl ne ní ale bo sa daň vy rov ná pri roč nom
zúč to va ní (§ 38) ale bo pri po da ní da ňo vé ho pri zna -
nia (§ 32),

b) kto ré ho prí jem zo zá vis lej čin nos ti a ná hra da toh to
príj mu za do vo len ku je zlo že ný z ko ru no vej čas ti
a z čas ti v cu dzej mene, pred da vok na daň sa zra zí zo
zda ni te¾ nej mzdy vy po čí ta nej zo súč tu ko ru no vej
čas ti a čas ti v cu dzej mene pre po čí ta nej na slo ven -
skú menu; usta no ve nia oso bit né ho predpisu130)
o zráž kach pred dav ku na daň sa ne po u ži jú, 

c) kto ré mu za mest ná va te¾ pos ky tu je k príj mu zo zá vis -
lej čin nos ti za hra nič ný prí spe vok pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,131) pred da vok na daň sa zra zí zo zda ni te¾ -
nej mzdy vy po čí ta nej zo súč tu ko ru no vej čas ti a za -
hra nič né ho prí spev ku pre po čí ta né ho na slo ven skú
menu.

(4) U za mest nan ca, kto rý ne pod al vy hlá se nie pod ¾a
§ 36 ods. 6, je zda ni te¾ nou mzdou úhrn zda ni te¾ ných
príj mov zo zá vis lej čin nos ti, kto ré mu za mest ná va te¾,
kto rý je pla ti te ¾om dane,122) vy pla til, zní že ný o sumy
zra ze né na po ist né a prí spev ky, kto ré je po vin ný pla ti�
za mest na nec. 

(5) Za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) zní ži
pred da vok na daň o sumu da ňo vé ho bo nu su za mest -
nan co vi, kto rý u neho po dal vy hlá se nie pod ¾a § 36
ods. 6, ak úhrn zda ni te¾ ných príj mov zo zá vis lej čin nos -
ti vy pla te ných tým to za mest ná va te ¾om v prí sluš nom
ka len dár nom me sia ci je u toh to za mest nan ca as poň vo
výš ke po lo vi ce mi ni mál nej mzdy. O túto sumu zní ži za -
mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) od vod pred -
dav kov na daň za prí sluš ný ka len dár ny me siac.

(6) Za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) od ve -
die pred dav ky na daň zní že né o úhrn da ňo vé ho bo nu su 
pod ¾a od se ku 5 naj ne skôr do pia tich dní po dni vý pla ty, 
po u ká za nia ale bo pri pí sa nia zda ni te¾ nej mzdy za mest -
nan co vi k dob ru, ak správ ca dane na žia dos� za mest -
ná va te ¾a, kto rý je pla ti te ¾om dane, ne ur čí inak. 

(7) Za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) zod -
po ve dá za vy pla te nie da ňo vé ho bo nu su. Ak je suma
pred dav ku na daň za mest nan ca, kto rý po be ral za ka -
len dár ny me siac zda ni te¾ ný prí jem zo zá vis lej čin nos ti
as poň vo výš ke po lo vi ce mi ni mál nej mzdy od za mest ná -
va te ¾a, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) u kto ré ho po dal vy -
hlá se nie pod ¾a § 36 ods. 6, niž šia ako suma da ňo vé ho
bo nu su ale bo ak zda ni te¾ ná mzda toh to za mest nan ca
spo čí va len v ne pe ňaž nom pl ne ní, ale bo ne pe ňaž né pl -
ne nie tvo rí väč šiu čas� zda ni te¾ nej mzdy, keï ne mož no
zráž ku pred dav ku na daň vy ko na�, vy pla tí za mest ná -
va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) to mu to za mest nan -
co vi sumu da ňo vé ho bo nu su ale bo jeho čas� z úhrnnej
sumy pred dav kov na daň zra ze nej všet kým za mest nan -
com. Ak je úhrnná suma pred dav kov na daň zra ze ná
všet kým za mest nan com niž šia ako úhrnná suma da -
ňo vé ho bo nu su pre opráv ne ných za mest nan cov, za -
mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) pri vý pla te,
pri pí sa ní ale bo po u ká za ní mzdy za mest nan co vi k dob -
ru vy pla tí za mest nan co vi da ňo vý bo nus ale bo jeho čas� 
do výš ky usta no ve nej tým to zá ko nom za prí sluš ný ka -
len dár ny me siac zo svo jich pros tried kov. V tom to prí -
pa de za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) po žia -
da miest ne prí sluš né ho správ cu dane o po u ká za nie
sumy vo výš ke roz die lu me dzi su mou da ňo vé ho bo nu -
su pre opráv ne ných za mest nan cov a úhrnnou su mou
pred dav kov na daň, kto ré zra zil všet kým za mest nan -
com. Správ ca dane je po vin ný sumu da ňo vé ho bo nu su
uve de nú v žia dos ti po u ká za� za mest ná va te ¾o vi, kto rý je 
pla ti te ¾om dane,122) naj ne skôr do ôs mich pra cov ných
dní od do ru če nia žia dos ti; na tie to úče ly správ ca dane
ne vy dá va roz hod nu tie pod ¾a oso bit né ho pred pi su.128) 

(8) Za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) ne vy -
be rie pred da vok na daň pod ¾a pred chá dza jú cich od se -
kov, ak
a) je pre u ká za né, že da ňov ník s ne ob me dze nou da ňo -

vou po vin nos �ou, kto rý sa na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky ob vyk le zdr žia va, pla tí pred dav ky na daň
pod ¾a § 34,

b) ide o príj my za mest nan ca, kto ré sú zda ňo va né v za -
hra ni čí.

§ 36

Uplat ne nie ne zda ni te¾ nej čas ti zá kla du
dane na da ňov ní ka a da ňo vé ho bo nu su

(1) Za mest na nec, kto rý si uplat ňu je da ňo vý bo nus
u za mest ná va te ¾a, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) je po vin -
ný pre u ká za� to mu to za mest ná va te ¾o vi spl ne nie pod -
mie nok na pri zna nie da ňo vé ho bo nu su naj ne skôr do
kon ca ka len dár ne ho me sia ca, v kto rom tie to pod mien -
ky spĺ ňa. Na pred lo že né do kla dy za mest ná va te¾, kto rý
je pla ti te ¾om dane,122) pri hliad ne, za čí na júc ka len dár -
nym me sia com na sle du jú cim po me sia ci, v kto rom sa
za mest ná va te ¾o vi, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) pre u ká -
žu; ak za mest na nec na stú pi do za mest na nia, na pred -
lo že né do kla dy za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om
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dane,122) pri hliad ne už v ka len dár nom me sia ci, v kto -
rom za mest na nec na stú pil do za mest na nia, ak ich pre -
u ká že do kon ca toh to ka len dár ne ho me sia ca a ne up lat -
nil si ich v tom to ka len dár nom me sia ci u iné ho
za mest ná va te ¾a, kto rý je pla ti te ¾om dane.122)

(2) Ak sa za mest nan co vi na ro dí die �a, die �a si osvo jí
ale bo die �a pre vez me do sta rost li vos ti na hrá dza jú cej
sta rost li vos� ro di čov na zá kla de roz hod nu tia prí sluš -
né ho or gá nu, za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om
dane,122) naň pri hliad ne už v ka len dár nom me sia ci,
v kto rom táto sku toč nos� na sta la, ak za mest na nec
pred lo ží do klad o pre u ká za ní spl ne nia pod mie nok na
uplat ne nie da ňo vé ho bo nu su do 30 dní odo dňa, keï
táto sku toč nos� na sta la. Rov na ký pos tup sa uplat ní aj
pri za ča tí sús tav nej prí pra vy pl no le té ho die �a �a na po -
vo la nie. 

(3) Ak za mest na nec po be rá v ka len dár nom me sia ci
zda ni te¾ nú mzdu sú čas ne ale bo po stup ne od via ce rých
za mest ná va te ¾ov, kto rí sú pla ti te¾ mi dane,122) pri hliad -
ne na ne zda ni te¾ nú čas� zá kla du dane na da ňov ní ka
a na da ňo vý bo nus iba je den za mest ná va te¾, kto rý je
pla ti te ¾om dane,122) u kto ré ho za mest na nec uplat ní ná -
ro ky pod ¾a od se kov 1 a 2. 

(4) Ak za mest na nec ne up lat ňu je ne zda ni te¾ nú čas�
zá kla du dane na da ňov ní ka a ne pre u ká že spl ne nie
pod mie nok na uplat ne nie da ňo vé ho bo nu su v prie be hu 
zda ňo va cie ho ob do bia, za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te -
¾om dane,122) uplat ní ne zda ni te¾ nú čas� zá kla du dane
na da ňov ní ka a pri hliad ne na pre u ká za né pod mien ky
na pri zna nie da ňo vé ho bo nu su do da toč ne pri roč nom
zúč to va ní, ak ich za mest na nec pre u ká že naj ne skôr do
15. feb ru ára roka na sle du jú ce ho po uply nu tí zda ňo va -
cie ho ob do bia, za kto ré si uplat ňu je ne zda ni te¾ nú čas�
zá kla du dane na da ňov ní ka a da ňo vý bo nus, ale bo si ich 
za mest na nec uplat ní pri po da ní da ňo vé ho pri zna nia. 

(5) Ak za mest na nec ne po be ral za ka len dár ny me siac
zda ni te¾ ný prí jem zo zá vis lej čin nos ti v pe ňaž nej ale bo
v ne pe ňaž nej for me as poň v sume po lo vi ce mi ni mál nej
mzdy u za mest ná va te ¾a, kto rý je pla ti te ¾om dane,122)
u kto ré ho si uplat ňu je ne zda ni te¾ nú čas� zá kla du dane
na da ňov ní ka a da ňo vý bo nus, uplat ní túto čas� da ňo -
vé ho bo nu su pri roč nom zúč to va ní ale bo pri po da ní da -
ňo vé ho pri zna nia, ak úhrn zda ni te¾ ných príj mov zo zá -
vis lej čin nos ti za ob do bie, za kto ré za mest ná va te¾,
kto rý je pla ti te ¾om dane,122) vy ko nal roč né zúč to va nie
ale bo za kto ré za mest na nec po dá va da ňo vé pri zna nie,
do siah ne as poň sumu 6-násobku mi ni mál nej mzdy.

(6) Za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) pri -
hliad ne na ne zda ni te¾ nú čas� zá kla du dane na da ňov -
ní ka a na da ňo vý bo nus, ak za mest na nec podá do kon -
ca me sia ca, v kto rom na stú pil do za mest na nia,
a kaž do roč ne naj ne skôr do kon ca ja nu ára ale bo v prie -
be hu zda ňo va cie ho ob do bia pí som né vy hlá se nie o tom, 
a) že uplat ňu je da ňo vý bo nus a že spĺ ňa pod mien ky na

jeho pri zna nie, prí pad ne kedy a ako sa zme ni li,
b) že sú čas ne za rov na ké zda ňo va cie ob do bie ne up lat -

ňu je ná rok na ne zda ni te¾ nú čas� zá kla du dane na
da ňov ní ka a da ňo vý bo nus u iné ho za mest ná va te ¾a
a že prá vo na da ňo vý bo nus na tie isté oso by sú čas ne 
za rov na ké zda ňo va cie ob do bie ne up lat ňu je iný da -
ňov ník,

c) či je po be ra te ¾om dô chod ku uve de né ho v § 11 ods. 2. 

(7) Ak dô jde v prie be hu zda ňo va cie ho ob do bia k zme -
ne pod mie nok roz ho du jú cich na pri zna nie da ňo vé ho
bo nu su, za mest na nec je po vin ný ozná mi� tie to sku toč -
nos ti pí som ne, na prí klad zme nou vo vy hlá se ní pod ¾a
od se ku 6 za mest ná va te ¾o vi, kto rý je pla ti te ¾om
dane,122) u kto ré ho si da ňo vý bo nus uplat ňu je, naj ne -
skôr po sled ný deň ka len dár ne ho me sia ca, v kto rom
zme na na sta la. Za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om
dane,122) po zna me ná zme nu na mzdo vom lis te za mest -
nan ca.

(8) Ak dô jde v prie be hu zda ňo va cie ho ob do bia k zme -
ne za mest ná va te ¾a, u kto ré ho za mest na nec uplat ňu je
ná rok na ne zda ni te¾ nú čas� zá kla du dane na da ňov ní -
ka ale bo na da ňo vý bo nus, za mest na nec je po vin ný
túto sku toč nos� po tvr di� pod pi som vo vy hlá se ní pod ¾a
od se ku 6 u toho za mest ná va te ¾a, u kto ré ho uplat ňo val
ná rok na ne zda ni te¾ nú čas� zá kla du dane a da ňo vý bo -
nus ku dňu, keï táto sku toč nos� na sta la. 

§ 37

Spô sob pre u ka zo va nia ná ro ku na
zní že nie zá kla du dane a na da ňo vý bo nus

(1) Ná rok na zní že nie zá kla du dane pre u ka zu je za -
mest na nec za mest ná va te ¾o vi, kto rý je pla ti te ¾om
dane,122)
a) pred lo že ním do kla du o opráv ne nos ti ná ro ku na

uplat ne nie ne zda ni te¾ nej čas ti zá kla du dane pod ¾a
§ 11 ods. 1 písm. b) a vy hlá se ním o výš ke vlast né ho
príj mu man žel ky (man že la),

b) roz hod nu tím o pri zna ní dô chod ku (§ 11 ods. 2), ak
suma ta ké ho to dô chod ku v úhrne ne pre sa hu je
sumu usta no ve nú v § 11 ods. 1 písm. a).

(2) Ná rok na pri zna nie da ňo vé ho bo nu su pre u ka zu je 
za mest na nec za mest ná va te ¾o vi, kto rý je pla ti te ¾om
dane,122)
a) pred lo že ním do kla du o opráv ne nos ti ná ro ku na pri -

zna nie da ňo vé ho bo nu su na vy ži vo va né die �a a po -
tvr de ním ško ly, že die �a ži jú ce so za mest nan com
v domácnosti57) sa sús tav ne pri pra vu je na po vo la nie
štú diom,125) ale bo po tvr de ním prí sluš né ho územ né -
ho úra du o po be ra ní prí dav ku na vy ži vo va né die �a,

b) po tvr de ním prí sluš né ho územ né ho úra du o tom, že
die �a ži jú ce so za mest nan com v domácnosti57) sa po -
va žu je za vy ži vo va né a ne mô že sa sús tav ne pri pra vo -
va� na po vo la nie štú diom ale bo vy ko ná va� zá rob ko -
vú čin nos� pre cho ro bu ale bo úraz, ale bo
po tvr de ním prí sluš né ho územ né ho úra du o po be ra -
ní prí dav ku na vy ži vo va né die �a.

(3) Do kla dy uve de né v od se ku 1 písm. a) a b) pla tia
do vte dy, kým ne dô jde k zme ne úda jov v nich uve de -
ných. Po tvr de nie ško ly o tom, že die �a ži jú ce so za mest -
nan com v domácnosti57) sa sús tav ne pri pra vu je na po -
vo la nie štú diom, pla tí vždy na škol ský rok, na kto rý
bolo vy da né. Plat nos� do kla dov uve de ných v od se ku 1
písm. b) je pod mie ne ná tým, že za mest na nec kaž do roč -
ne po tvr dí pod pi som vo vy hlá se ní (§ 36 ods. 6) plat nos�
roz hod nu tia o pri zna ní dô chod ku. Do kla dy pla tia za
pred po kla du, že u za mest nan ca a ním vy ži vo va ných
osôb sa ne zme ni li sku toč nos ti roz ho du jú ce na pri zna -
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nie ne zda ni te¾ nej čas ti zá kla du dane [§ 11 ods. 1
písm. b)] a da ňo vé ho bo nu su. 

§ 38

Roč né zúč to va nie

(1) Za mest na nec, kto rý v zda ňo va com ob do bí po be -
ral príj my len zo zá vis lej čin nos ti a príj my, z kto rých sa
vy be rá daň pod ¾a § 43, pri kto rých ne up lat ní pos tup
pod ¾a § 43 ods. 7, môže pí som ne po žia da� po sled né ho
za mest ná va te ¾a, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) u kto ré ho
si uplat ňo val ne zda ni te¾ nú čas� zá kla du dane na da -
ňov ní ka a da ňo vý bo nus, naj ne skôr do 15. feb ru ára
roka na sle du jú ce ho po uply nu tí zda ňo va cie ho ob do bia
o vy ko na nie roč né ho zúč to va nia z úhrnnej sumy zda ni -
te¾ nej mzdy od všet kých za mest ná va te ¾ov, kto rí sú pla -
ti te¾ mi dane.122) Ak za mest na nec ne up lat ňo val ne zda -
ni te¾ nú čas� zá kla du dane na da ňov ní ka a da ňo vý
bo nus v zda ňo va com ob do bí u žiad ne ho za mest ná va te -
¾a, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) môže po žia da� o vy ko na -
nie roč né ho zúč to va nia kto ré ho ko¾ vek z nich. Ak za -
mest na nec ne po žia da o roč né zúč to va nie, je po vin ný
poda� da ňo vé pri zna nie (§ 32). 

(2) Roč né zúč to va nie vy ko ná va za mest ná va te¾, kto rý
je pla ti te ¾om dane,122) na žia dos� za mest nan ca uve de -
né ho v od se ku 1. Ak za mest na nec v zda ňo va com ob do -
bí ne up lat ňo val ne zda ni te¾ nú čas� zá kla du dane na da -
ňov ní ka a da ňo vý bo nus, ten to za mest ná va te¾ na ne
pri hliad ne do da toč ne pri roč nom zúč to va ní, ak za mest -
na nec pre u ká že, že na uplat ne nie ne zda ni te¾ nej čas ti
zá kla du dane na da ňov ní ka a na da ňo vý bo nus mal ná -
rok. 

(3) Za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) vy ko -
ná roč né zúč to va nie pod ¾a od se kov 1 a 2 len u za mest -
nan ca, kto rý nie je po vin ný poda� da ňo vé pri zna nie
pod ¾a § 32.

(4) Za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) vy ko -
ná vý po čet dane a sú čas ne pri hliad ne na zra ze né pred -
dav ky na daň a na ne zda ni te¾ nú čas� zá kla du dane na
man žel ku (man že la) ale bo na ne zda ni te¾ nú čas� zá kla -
du dane na da ňov ní ka u toho za mest nan ca, kto rý je po -
be ra te ¾om dô chod ku (§ 11 ods. 2), a na da ňo vý bo nus,
ak za mest na nec do 15. feb ru ára po uply nu tí zda ňo va -
cie ho ob do bia žia da o vy ko na nie roč né ho zúč to va nia
a pod pí še vy hlá se nie, v kto rom uve die, 
a) že ne po be ral v uply nu lom zda ňo va com ob do bí

 okrem zda ni te¾ ných príj mov zo zá vis lej čin nos ti
a príj mov, z kto rých sa daň vy be rá pod ¾a § 43, pri
kto rých ne up lat nil pos tup pod ¾a § 43 ods. 7, iné zda -
ni te¾ né príj my, 

b) sumu vlast né ho príj mu man žel ky (man že la) ži jú cej
s ním v do mác nos ti,57) ak v uply nu lom zda ňo va com
ob do bí ne pre siah la sumu pod ¾a § 11 ods. 1 písm. b), 

c) sumu dô chod ku (§ 11 ods. 2), ak v uply nu lom zda ňo -
va com ob do bí ne pre siah la v úhrne sumu pod ¾a § 11
ods. 1 písm. a).

(5) Za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) vy ko -
ná roč né zúč to va nie pod ¾a od se kov 1 a 2 na zá kla de
úda jov o zda ni te¾ nej mzde (§ 35 ods. 1), kto ré je po vin ný 
vies� pod ¾a toh to zá ko na (§ 39), do kla dov pre u ka zu jú -

cich ná rok na zní že nie zá kla du dane a na da ňo vý bo -
nus a po tvr de ní o úhrne zúč to va ných a vy pla te ných
príj mov zo zá vis lej čin nos ti a o zra ze ných pred dav koch
na daň z tých to príj mov, o ne do plat ku dane z ne pe ňaž -
ných zda ni te¾ ných príj mov a o pri zna nom a vy pla te nom 
da ňo vom bo nu se od všet kých za mest ná va te ¾ov, kto rí
sú pla ti te¾ mi dane. Za mest na nec je po vin ný do kla dy za
uply nu lé zda ňo va cie ob do bie pred lo ži� za mest ná va te -
¾o vi, kto rý je pla ti te ¾om dane, naj ne skôr do 15. feb ru -
ára roka na sle du jú ce ho po uply nu tí zda ňo va cie ho ob -
do bia. Ak za mest na nec po žia da za mest ná va te ¾a, kto rý
je pla ti te ¾om dane, o vy ko na nie roč né ho zúč to va nia
a ne pred lo ží po ža do va né do kla dy v usta no ve nom ter -
mí ne, je po vin ný poda� da ňo vé pri zna nie (§ 32).

(6) Roč né zúč to va nie a vý po čet dane vy ko ná za mest -
ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) naj ne skôr do
31. mar ca roka na sle du jú ce ho po uply nu tí zda ňo va cie -
ho ob do bia. Roz diel me dzi vy po čí ta nou da ňou
a úhrnom zra ze ných pred dav kov na daň v pro spech za -
mest nan ca vrá ti a da ňo vý bo nus ale bo jeho čas� do výš -
ky usta no ve nej tým to zá ko nom vy pla tí za mest ná va te¾,
kto rý je pla ti te ¾om dane,122) za mest nan co vi po vy ko na -
ní roč né ho zúč to va nia, naj ne skôr však pri zúč to va ní
mzdy za ap ríl v roku, v kto rom sa zúč to va nie pred dav -
kov vy ko ná va. O vrá te ný roz diel z roč né ho zúč to va nia
zní ži za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) od vod
pred dav kov na daň (dane) naj ne skôr do kon ca ka len -
dár ne ho roka, v kto rom sa roč né zúč to va nie vy ko na lo,
ale bo sa uplat ní pos tup pod ¾a § 35 ods. 7. Ak za mest ná -
va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) po stu po val pod ¾a
§ 36 ods. 5, zní ži od vod pred dav ku na daň (dane) aj
o sumu da ňo vé ho bo nu su naj ne skôr do kon ca ka len -
dár ne ho roka, v kto rom sa roč né zúč to va nie vy ko na lo,
ale bo uplat ní pos tup pod ¾a § 35 ods. 7.

(7) Da ňo vý ne do pla tok vy plý va jú ci z roč né ho zúč to -
va nia zrá ža za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122)
za mest nan co vi zo zda ni te¾ nej mzdy naj ne skôr do kon -
ca zda ňo va cie ho ob do bia, v kto rom sa vy ko na lo roč né
zúč to va nie. Ak za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om
dane,122) po stu po val pod ¾a § 36 ods. 5, da ňo vý ne do pla -
tok vy plý va jú ci z roč né ho zúč to va nia zní ži o sumu da -
ňo vé ho bo nu su. Za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om
dane,122) od ve die zra ze ný ne do pla tok ale bo zra ze nú
čas� ne do plat ku správ co vi dane v naj bliž šom ter mí ne
na od vod pred dav kov na daň.

(8) Ak za mest na nec uve de ný v od se ku 1 ne mô že po -
žia da� o vy ko na nie roč né ho zúč to va nia z dô vo du zá ni -
ku za mest ná va te ¾a, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) bez
práv ne ho ná stup cu, je po vin ný poda� da ňo vé pri zna nie 
pod ¾a § 32.

Po v in nos t i  za  mest  ná va te  ¾a ,
kto rý  je  p la  t i  te  ¾om dane

§ 39

(1) Za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) je po -
vin ný vies� pre za mest nan cov mzdo vé lis ty s vý nim kou
uve de nou v od se ku 3 a vý plat né lis ti ny vrá ta ne ich re -
ka pi tu lá cie za kaž dý ka len dár ny me siac aj za celé zda -
ňo va cie ob do bie.
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(2) Mzdo vý list musí na da ňo vé úče ly ob sa ho va� 
a) meno a priez vis ko za mest nan ca, a to aj pred chá dza -

jú ce, 
b) rod né čís lo za mest nan ca, 
c) ad re su tr va lé ho po by tu za mest nan ca, 
d) mená, priez vis ká a rod né čís la osôb, na kto ré za -

mest na nec uplat ňu je ne zda ni te¾ nú čas� zá kla du
dane [§ 11 ods. 1 písm. b)] a da ňo vý bo nus,

e) výš ku jed not li vých ne zda ni te¾ ných čas tí zá kla du
dane s uve de ním dô vo du ich pri zna nia, 

f) za kaž dý ka len dár ny me siac 
1. po čet dní vý ko nu prá ce, 
2. úhrn zúč to va ných zda ni te¾ ných miezd bez oh¾a du 

na to, či ide o pe ňaž né pl ne nie ale bo o ne pe ňaž né
pl ne nie, 

3. sumy oslo bo de né od dane, 
4. sumy po ist né ho a prí spev ku, kto ré je po vin ný pla -

ti� za mest na nec,
5. zá klad dane, ne zda ni te¾ né čas ti zá kla du dane,

zda ni te¾ nú mzdu, pred da vok na daň, 
6. sumu da ňo vé ho bo nu su,

g) za zda ňo va cie ob do bie sú čet jed not li vých úda jov
uve de ných v pís me ne f).

(3) Úda je uve de né v od se ku 2 písm. a) až c) sa ne uvá -
dza jú u osôb, na kto ré sa vz�a hu jú oso bit né spô so by
vy ka zo va nia úda jov pod ¾a oso bit né ho pred pi su;132) pri -
tom pri úda joch uve de ných v od se ku 2 písm. d) sa na -
mies to rod né ho čís la uvá dza dá tum na ro de nia. 

(4) Ak za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) ne -
ve die pre za mest nan cov, kto rí po be ra jú len ne pe ňaž né
príj my uve de né v § 5 ods. 3, mzdo vé lis ty, je po vin ný
vies� evi den ciu (zoz nam) ob sa hu jú cu meno a priez vis -
ko za mest nan ca, a to aj pred chá dza jú ce, jeho rod né
čís lo, ad re su tr va lé ho po by tu, údaj o tr va ní pra cov nej
čin nos ti a úhrn ne pe ňaž ných príj mov uve de ných v § 5
ods. 3.

(5) Za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) je po -
vin ný za ob do bie, za kto ré za mest nan co vi vy plá cal zda -
ni te¾ nú mzdu, vy sta vi� do klad o sú hrnných úda joch
uve de ných na mzdo vom lis te, prí pad ne v evi den cii  po -
d¾a od se ku 4, kto ré sú roz ho du jú ce na vý po čet zda ni -
te¾ nej mzdy, pred dav kov na daň, dane a na pri zna nie
da ňo vé ho bo nu su za prí sluš né zda ňo va cie ob do bie
a do ru či� za mest nan co vi naj ne skôr do
a) 10. mar ca zda ňo va cie ho ob do bia, v kto rom sa po dá -

va da ňo vé pri zna nie, ale bo
b)  kon ca ap rí la roku, v kto rom za mest nan co vi za mest -

ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) vy ko nal roč né
zúč to va nie.

(6) Za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) je po -
vin ný na žia dos� za mest nan ca, kto ré mu vy ko nal roč né
zúč to va nie a kto ré mu za toto zda ňo va cie ob do bie
vznik la po vin nos� poda� da ňo vé pri zna nie, do de sia tich 
dní od do ru če nia tej to žia dos ti vy da� do pl ne ný do klad
o vy ko na nom roč nom zúč to va ní, a to o údaj o vy spo ria -
da ní da ňo vé ho ne do plat ku ale bo pre plat ku ale bo da ňo -

vé ho bo nu su vy plý va jú ce ho z toh to roč né ho
zúč to va nia.

 (7) Za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) je
po vin ný na žia dos� za mest nan ca vy sta vi� aj po tvr de nie
o za pla te ní dane na úče ly § 50.

 (8) Za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) je
po vin ný kó pie do kla dov uve de ných v od se koch 1 a 4 až
6 ucho vá va� po dobu usta no ve nú oso bit ným pred pi -
som.1)

 (9) Za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) je
po vin ný pred kla da� miest ne prí sluš né mu správ co vi
dane v le ho te pod ¾a § 49 
a) pre h¾ad o zra ze ných a od ve de ných pred dav koch na

daň z príj mov zo zá vis lej čin nos ti, kto ré za mest nan -
com vy pla til, a o da ňo vom bo nu se za uply nu lý ka -
len dár ny štvr� rok (ïa lej len „pre h¾ad“), 

b) hlá se nie o vy úč to va ní dane a o úhrne príj mov zo zá -
vis lej čin nos ti zní že ných o sumy pod ¾a § 5 ods. 8
a o da ňo vom bo nu se (ïa lej len „hlá se nie“), pos kyt -
nu tých jed not li vým za mest nan com bez oh¾a du na
to, či ide o pe ňaž né ale bo ne pe ňaž né pl ne nie za uply -
nu lé zda ňo va cie ob do bie, a o zra ze ných pred dav -
koch na daň; hlá se nie ob sa hu je aj meno, priez vis ko,
ad re su tr va lé ho po by tu oso by, kto rej bol prí jem pos -
kyt nu tý, jej rod né čís lo, výš ku zra ze né ho pred dav ku
na daň, sumu pri zna né ho a vy pla te né ho da ňo vé ho
bo nu su, zra ze nú daň a zá klad dane, ak ne jde o oso -
by, na kto ré sa vz�a hu jú oso bit né spô so by vy ka zo va -
nia úda jov pod ¾a oso bit né ho pred pi su.132)

(10) Pre h¾ad a hlá se nie pod ¾a od se ku 9 sa pred kla dá
na tla či ve, kto ré ho vzor určí Mi nis ter stvo fi nan cií Slo -
ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“).

§ 40

(1) Za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) kto rý
zra zil za mest nan co vi vyš šiu daň, ako bol po vin ný zra zi� 
pod ¾a toh to zá ko na, vrá ti to mu to za mest nan co vi pre -
pla tok dane, ak ne up ly nu li tri roky od kon ca zda ňo va -
cie ho ob do bia, v kto rom pre pla tok dane vzni kol. Ak
ten to za mest ná va te¾ zra zil za mest nan co vi v bež nom
zda ňo va com ob do bí pred dav ky na daň vyš šie, ako bol
po vin ný pod ¾a toh to zá ko na, vrá ti to mu to za mest nan -
co vi vznik nu tý pre pla tok na pred dav koch na daň v na -
sle du jú com ka len dár nom me sia ci, naj ne skôr do
31. mar ca na sle du jú ce ho roku, ak mu do toh to ter mí -
nu ne bo lo vy ko na né roč né zúč to va nie ale bo ak ne pod al 
da ňo vé pri zna nie. O vrá te ný pre pla tok dane ale bo pre -
pla tok na pred dav koch na daň zní ži za mest ná va te¾,
kto rý je pla ti te ¾om dane,122) ïal ší na sle du jú ci od vod
pred dav kov na daň správ co vi dane.

(2) Za mest nan co vi, kto ré mu za mest ná va te¾, kto rý je
pla ti te ¾om dane,122) pri znal ale bo vy pla til za zda ňo va cie
ob do bie da ňo vý bo nus v niž šej sume, ako bol po vin ný
pod ¾a toh to zá ko na, vrá ti za mest ná va te¾ za mest nan co -
vi sumu roz die lu da ňo vé ho bo nu su, ak ne up ly nu li tri
roky od kon ca zda ňo va cie ho ob do bia, v kto rom ten to
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roz diel vzni kol. Ak za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om
dane,122) za mest nan co vi v bež nom zda ňo va com ob do bí
pri znal ale bo vy pla til da ňo vý bo nus v niž šej sume, ako
bol po vin ný pod ¾a toh to zá ko na, vrá ti to mu to za mest -
nan co vi sumu roz die lu da ňo vé ho bo nu su v na sle du jú -
com ka len dár nom me sia ci, naj ne skôr do 31. mar ca na -
sle du jú ce ho roka, ak mu do toh to ter mí nu ne bo lo
vy ko na né roč né zúč to va nie ale bo ak ne pod al da ňo vé
pri zna nie. O vrá te nú sumu roz die lu da ňo vé ho bo nu su
zní ži za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) ïal ší
na sle du jú ci od vod pred dav kov na daň správ co vi dane
ale bo uplat ní pos tup pod ¾a § 35 ods. 7. 

(3) Ak za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122)
a) ne zra zil za mest nan co vi daň, kto rú mal zra zi� vo výš -

ke usta no ve nej tým to zá ko nom, môže ju do da toč ne
zra zi� iba vte dy, ak od doby, keï sa daň ne správ ne
zra zi la, ne up ly nu lo viac ako 12 me sia cov,

b) ne zra zil za mest nan co vi pred da vok na daň vo výš ke,
v kto rej ho mal zra zi� pod ¾a toh to zá ko na, môže ten to 
ne do pla tok na pred dav ku do da toč ne zra zi� naj ne -
skôr do 31. mar ca na sle du jú ce ho roka,

c) pri znal ale bo vy pla til vyš šiu sumu da ňo vé ho bo nu -
su, ako bol po vin ný pod ¾a toh to zá ko na, môže ju do -
da toč ne vy bra� od za mest nan ca zvý še ním pred dav -
ku na daň ale bo dane iba vte dy, ak od doby, keï
ne správ ne pri znal ale bo vy pla til vyš šiu sumu da ňo -
vé ho bo nu su, ne up ly nu lo viac ako 12 me sia cov. 

(4) Ak za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) za -
vi ne ním za mest nan ca
a) daň ne zra zil ale bo zra zil v ne správ nej výš ke, zra zí ju

vrá ta ne prí slu šen stva do troch ro kov od kon ca zda -
ňo va cie ho ob do bia, v kto rom do šlo k jej ne správ nej
zráž ke ale bo v kto rom ne bo la zra ze ná vô bec,

b) da ňo vý bo nus pri znal a vy pla til vo vyš šej sume, ako
je usta no ve né tým to zá ko nom, vy be rie ho vrá ta ne
prí slu šen stva od za mest nan ca zvý še ním pred dav ku
na daň ale bo dane do troch ro kov od kon ca zda ňo va -
cie ho ob do bia, v kto rom do šlo k jeho ne správ ne mu
uplat ne niu.

(5) Ak ne mô že za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om
dane,122) zra zi� zo zda ni te¾ nej mzdy za mest nan ca ne do -
pla tok dane z dô vo du pod ¾a od se ku 4 písm. a) a ne do -
pla tok dane, kto rý vy plý va z roč né ho zúč to va nia, ale bo
ak ne mô že vy bra� od za mest nan ca da ňo vý bo nus pod ¾a 
od se ku 4 písm. b) a vyš šiu sumu da ňo vé ho bo nu su,
ako je usta no ve ná tým to zá ko nom, kto rá vy plý va z roč -
né ho zúč to va nia, z dô vo du, že mu už ne vy plá ca mzdu,
ale bo z dô vo du, že ne mož no za mest nan co vi pod ¾a oso -
bit ných pred pi sov zráž ku vy ko na�, vy be rie ne do pla tok
dane ale bo sumu roz die lu da ňo vé ho bo nu su správ ca
dane prí sluš ný pod ¾a tr va lé ho po by tu za mest nan ca. Na 
tento účel za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122)
za šle všet ky pot reb né do kla dy do 30 dní odo dňa, keï
táto sku toč nos� na sta la ale bo keï ju ten to za mest ná -
va te¾ zis til. Za mest na nec je po vin ný da ňo vý ne do pla tok 
vznik nu tý jeho za vi ne ním vrá ta ne prí slu šen stva ale bo
sumu roz die lu da ňo vé ho bo nu su vrá ta ne prí slu šen -
stva uhra di� miest ne prí sluš né mu správ co vi dane naj -
ne skôr do kon ca zda ňo va cie ho ob do bia, v kto rom

správ ca dane úkon vy ko nal ale bo v kto rom bolo roz -
hod nu tie o tom to da ňo vom ne do plat ku ale bo sume
roz die lu da ňo vé ho bo nu su za mest nan co vi do ru če né.
To pla tí, ak je ne do pla tok dane ale bo suma roz die lu da -
ňo vé ho bo nu su vyš šia ako 100 Sk.

(6) Do da toč ne zra ze nú ale bo vy bra tú daň ale bo pred -
da vok na daň pod ¾a od se kov 3 a 4 za mest ná va te¾, kto rý
je pla ti te ¾om dane,122) od ve die správ co vi dane v naj bliž -
šom ter mí ne na od vod pred dav kov na daň, ak ne up lat -
ní pos tup pod ¾a § 35 ods. 7 ale bo ak do da toč ne vy bra tú
sumu roz die lu da ňo vé ho bo nu su pod ¾a od se kov 3 a 4
ne po u ži je na pri zna nie da ňo vé ho bo nu su iné mu za -
mest nan co vi.

(7) Do da toč ne vy ru be nú daň a pred dav ky na daň
uhra dí za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122)
správ co vi dane do pia tich dní po do ru če ní do da toč né ho 
pla tob né ho vý me ru.

(8) Ak za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) od -
vie dol pred dav ky na daň ale bo daň vyš šou su mou, ako
bol po vin ný od vies�, a ne mô že o túto sumu zní ži� od vod
pred dav kov na daň, po žia da správ cu dane o vrá te nie
tej to sumy. Rov na ký pos tup sa môže uplat ni� aj v prí -
pa de roz die lu vy plý va jú ce ho z roč né ho zúč to va nia.
Správ ca dane vrá ti po ža do va nú sumu za mest ná va te ¾o -
vi, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) do jed né ho me sia ca od
do ru če nia žia dos ti.

Dru hý od diel

Daň práv nic kej oso by

§ 41

Da ňo vé pri zna nie a zda ňo va cie ob do bie

(1) Da ňo vé pri zna nie za pred chá dza jú ce zda ňo va cie
ob do bie je po vin ný poda� da ňov ník v le ho te pod ¾a § 49.
Da ňov ník, kto rý nie je za lo že ný ale bo zria de ný na pod -
ni ka nie, Ná rod ná ban ka Slo ven ska a Fond ná rod né ho
ma jet ku Slo ven skej re pub li ky ne musia poda� da ňo vé
pri zna nie, ak majú iba príj my, kto ré nie sú pred me tom
dane, a príj my, z kto rých sa daň vy be rá pod ¾a § 43. Ob -
čian ske zdru že nia ne mu sia poda� da ňo vé pri zna nie, ak 
majú iba príj my, kto ré nie sú pred me tom dane, príj my,
z kto rých sa daň vy be rá pod ¾a § 43, a príj my oslo bo de né 
od dane pod ¾a § 13 ods. 2 písm. b). Roz poč to vé or ga ni -
zá cie a prí spev ko vé or ga ni zá cie ne mu sia poda� da ňo vé
pri zna nie, ak majú ok rem príj mov, z kto rých sa daň vy -
be rá pod ¾a § 43, len príj my oslo bo de né od dane. 

(2) Zo zda ni te¾ ných príj mov da ňov ní ka, kto rý za ni kol 
bez lik vi dá cie, po dá va da ňo vé pri zna nie jeho práv ny
ná stup ca. Ak ide o da ňov ní ka, na kto ré ho bol vy hlá se -
ný kon kurz, da ňo vé pri zna nie po dá va správ ca kon -
kurz nej pod sta ty.

(3) Ak sa da ňov ník zru šu je s lik vi dá ciou, zda ňo va cie
ob do bie, kto ré sa za ča lo pred vstu pom da ňov ní ka do
lik vi dá cie, kon čí sa dňom pred chá dza jú cim dňu jeho
vstu pu do lik vi dá cie.

(4) Zda ňo va cie ob do bie da ňov ní ka, kto rý vstú pil do
lik vi dá cie, sa za čí na dňom jeho vstu pu do lik vi dá cie
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a kon čí sa dňom skon če nia lik vi dá cie.133) Ak sa lik vi dá -
cia ne skon čí do 31. de cem bra dru hé ho roka na sle du jú -
ce ho po roku, v kto rom da ňov ník vstú pil do lik vi dá cie,
kon čí sa toto zda ňo va cie ob do bie 31. de cem bra dru hé -
ho roka na sle du jú ce ho po roku, v kto rom da ňov ník
vstú pil do lik vi dá cie. Ak da ňov ník ne skon čil lik vi dá ciu
do 31. de cem bra dru hé ho roka na sle du jú ce ho po roku,
v kto rom da ňov ník vstú pil do lik vi dá cie, je až do skon -
če nia lik vi dá cie zda ňo va cím ob do bím ka len dár ny rok.
Ak sa lik vi dá cia skon čí v prie be hu ka len dár ne ho roka,
kon čí sa toto zda ňo va cie ob do bie dňom skon če nia lik -
vi dá cie.

(5) Ak je na da ňov ní ka vy hlá se ný kon kurz ale bo po -
vo le né vy rov na nie, kon čí sa zda ňo va cie ob do bie dňom
pred chá dza jú cim dňu vy hlá se nia kon kur zu ale bo po -
vo le nia vy rov na nia.

(6) Zda ňo va cie ob do bie da ňov ní ka, na kto ré ho bol
vy hlá se ný kon kurz, sa za čí na dňom vy hlá se nia kon -
kur zu a kon čí sa dňom zru še nia kon kur zu. Ak kon kurz 
ne bol zru še ný do 31. de cem bra dru hé ho roka na sle du -
jú ce ho po roku, v kto rom bol na da ňov ní ka vy hlá se ný
kon kurz, kon čí sa toto zda ňo va cie ob do bie 31. de cem -
bra dru hé ho roka na sle du jú ce ho po roku, v kto rom bol
na da ňov ní ka vy hlá se ný kon kurz. Ak kon kurz ne bol
zru še ný do 31. de cem bra dru hé ho roka na sle du jú ce ho
po roku, v kto rom bol na da ňov ní ka vy hlá se ný kon -
kurz, je až do zru še nia kon kur zu zda ňo va cím ob do bím
ka len dár ny rok. Ak sa kon kurz zru ší v prie be hu ka len -
dár ne ho roka, kon čí sa zda ňo va cie ob do bie dňom zru -
še nia kon kur zu. Po zru še ní kon kur zu sa zda ňo va cie
ob do bie za čí na dňom na sle du jú cim po zru še ní kon kur -
zu a kon čí sa 31. de cem bra ka len dár ne ho roka, v kto -
rom bol zru še ný kon kurz.

(7) Zda ňo va cie ob do bie da ňov ní ka, kto ré mu bolo po -
vo le né vy rov na nie, sa za čí na dňom po vo le nia vy rov na -
nia a kon čí sa dňom skon če nia vy rov na nia. Ak vy rov -
na nie ne bo lo ukon če né do 31. de cem bra dru hé ho roka
na sle du jú ce ho po roku, v kto rom bolo po vo le né vy rov -
na nie, kon čí sa toto zda ňo va cie ob do bie 31. de cem bra
dru hé ho roka na sle du jú ce ho po roku, v kto rom bolo
po vo le né vy rov na nie. Ak vy rov na nie ne bo lo ukon če né
do 31. de cem bra dru hé ho roka na sle du jú ce ho po roku,
v kto rom bolo po vo le né vy rov na nie, je až do skon če nia
vy rov na nia zda ňo va cím ob do bím ka len dár ny rok. Ak
sa vy rov na nie skon čí v prie be hu ka len dár ne ho roka,
kon čí sa zda ňo va cie ob do bie dňom skon če nia vy rov na -
nia. Po skon če ní vy rov na nia sa zda ňo va cie ob do bie za -
čí na dňom na sle du jú cim po skon če ní vy rov na nia
a kon čí sa 31. de cem bra ka len dár ne ho roka, v kto rom
bolo skon če né vy rov na nie.

(8) Ak sa na da ňov ní ka v lik vi dá cii vy hlá si kon kurz,
zda ňo va cie ob do bie pod ¾a od se ku 4 sa kon čí ku dňu
pod ¾a od se ku 6.

(9) Ak sa po skon če ní kon kur zu
a) za čne lik vi dá cia, zda ňo va cie ob do bie da ňov ní ka

v lik vi dá cii sa za čí na dňom jeho vstu pu do lik vi dá cie
a kon čí sa pod ¾a od se ku 4,

b) po kra ču je v lik vi dá cii, zda ňo va cie ob do bie da ňov ní -
ka v lik vi dá cii sa za čí na dňom na sle du jú cim po
skon če ní kon kur zu a kon čí sa 31. de cem bra roka,
v kto rom sa skon čil kon kurz; usta no ve nia od se ku 4
tre tej a štvr tej vety pla tia rov na ko.

(10) Pri zru še ní da ňov ní ka za miet nu tím ná vr hu na
vy hlá se nie kon kur zu pre ne dos ta tok ma jet ku sa zda -
ňo va cie ob do bie kon čí dňom pred chá dza jú cim dňu za -
miet nu tia ná vr hu na vy hlá se nie kon kur zu pre ne dos -
ta tok ma jet ku da ňov ní ka.

(11) Ak sa zru šil da ňov ník za miet nu tím ná vr hu na
vy hlá se nie kon kur zu pre ne dos ta tok ma jet ku, za čí na
sa zda ňo va cie ob do bie dňom jeho zru še nia a kon čí sa
dňom, ku kto ré mu sa zos ta ví po sled ná úč tov ná zá vier -
ka pred po da ním ná vr hu na vý maz z ob chod né ho re gis -
tra.

(12) Ak správ ca dane pod ¾a oso bit né ho predpisu134)
po vo lí, aby bol úč tov ným ob do bím hos po dár sky rok,
sú čas ne po vo lí, aby bol hos po dár sky rok aj zda ňo va cím 
ob do bím. Na ter mín pred lo že nia da ňo vé ho pri zna nia sa 
v tom to prí pa de pri me ra ne po u ži jú usta no ve nia toh to
zá ko na o ter mí noch pred kla da nia da ňo vé ho pri zna nia.
Pri zme ne zda ňo va cie ho ob do bia, kto rým je ka len dár ny 
rok, na hos po dár sky rok sa ob do bie od za čiat ku ka len -
dár ne ho roka do dňa pred chá dza jú ce ho zme ne zda ňo -
va cie ho ob do bia na hos po dár sky rok po va žu je za samo -
stat né zda ňo va cie ob do bie. 

§ 42

Pla te nie pred dav kov na daň

(1) Da ňov ník, kto ré ho daň za pred chá dza jú ce zda ňo -
va cie ob do bie vy po čí ta ná pod ¾a od se ku 6 pre siah la
500 000 Sk, je po vin ný pla ti�, po čnúc pr vým me sia com
na sle du jú ce ho zda ňo va cie ho ob do bia, me sač né pred -
dav ky na daň vo výš ke 1/12 dane za pred chá dza jú ce
zda ňo va cie ob do bie, a to vždy do kon ca prí sluš né ho
me sia ca. Da ňov ník vy rov ná ce lo roč nú daň v le ho te na
po da nie da ňo vé ho pri zna nia.

(2) Da ňov ník, kto ré ho daň v pred chá dza jú com zda -
ňo va com ob do bí vy po čí ta ná pod ¾a od se ku 6 pre siah la
50 000 Sk a ne pre siah la 500 000 Sk, pla tí štvr� roč né
pred dav ky na daň na bež né zda ňo va cie ob do bie, a to vo
výš ke 1/4 dane za pred chá dza jú ce zda ňo va cie ob do bie. 
Štvr� roč né pred dav ky na daň sú splat né do kon ca prí -
sluš né ho ka len dár ne ho štvr� ro ka. Da ňov ník vy rov ná
ce lo roč nú daň v le ho te na po da nie da ňo vé ho pri zna nia.

(3) Ak správ ca dane ne ur čí pla te nie pred dav kov na
daň pod ¾a od se ku 11, pred dav ky na daň ne pla tí
a) da ňov ník, kto ré ho daň za pred chá dza jú ce zda ňo va -

cie ob do bie vy po čí ta ná pod ¾a od se ku 6 ne pre siah la
50 000 Sk,

b) da ňov ník v lik vi dá cii, v kon kur ze ale bo vy rov na ní
v zda ňo va com ob do bí pod ¾a § 41 ods. 4, 6 a 7, 

c) da ňov ník pod ¾a od se kov 8 a 9. 

(4) Da ňov ník, kto rý vzni kol po čas ka len dár ne ho roka 
iným spô so bom ako zlú če ním, sply nu tím ale bo roz de -
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le ním, pla tí pred dav ky na daň v ter mí noch a vo výš ke
ur če ných na zá kla de pred po kla da nej dane. Da ňov ník
je po vin ný na hlá si� výš ku pred po kla da nej dane do kon -
ca dru hé ho me sia ca na sle du jú ce ho po me sia ci, v kto -
rom da ňov ník vzni kol, keï sú pred dav ky na daň za toto
ob do bie splat né. Ak ten to da ňov ník vzni kol po čas po -
sled ných troch me sia cov pred kon com roka, ne pla tí
v roku, v kto rom vzni kol, pred dav ky na daň. Da ňov ník,
kto rý po čas roka 
a) zme nil práv nu for mu, po kra ču je v pla te ní pred dav -

kov na daň vo výš ke vy po čí ta nej z dane za pred chá -
dza jú ce zda ňo va cie ob do bie pred chá dza jú ce zda ňo -
va cie mu ob do biu, v kto rom do šlo k zme ne práv nej
for my,

b) vzni kol sply nu tím, pla tí pred dav ky na daň vo výš ke
vy po čí ta nej zo súč tu dane da ňov ní kov za nik nu tých
sply nu tím za zda ňo va cie ob do bie pred chá dza jú ce
zda ňo va cie mu ob do biu, v kto rom do šlo k zá ni ku da -
ňov ní kov,

c) sa zlú čil s iným da ňov ní kom, pla tí pred dav ky na daň 
vo výš ke vy po čí ta nej zo súč tu dane 
1. da ňov ní ka za nik nu té ho zlú če ním za zda ňo va cie

ob do bie pred chá dza jú ce zda ňo va cie mu ob do biu,
v kto rom do šlo k zá ni ku da ňov ní ka, 

2. da ňov ní ka, s kto rým sa zlú čil za nik nu tý da ňov -
ník, za zda ňo va cie ob do bie pred chá dza jú ce zda -
ňo va cie mu ob do biu, v kto rom do šlo k zlú če niu,

d) vzni kol roz de le ním, pla tí pred dav ky na daň v po mer -
nej výš ke vy po čí ta nej z dane da ňov ní ka za nik nu té ho 
roz de le ním za zda ňo va cie ob do bie pred chá dza jú ce
zda ňo va cie mu ob do biu, v kto rom do šlo k zá ni ku da -
ňov ní ka, zod po ve da jú cej po me ru vlast né ho ima nia
za nik nu té ho da ňov ní ka pre vza té ho da ňov ní kom
vznik nu tým roz de le ním.

(5) Ak sa daň za pred chá dza jú ce zda ňo va cie ob do bie
tý ka la len čas ti zda ňo va cie ho ob do bia, je da ňov ník pri
pla te ní pred dav kov na daň po vin ný vy po čí ta� si da ňo vú 
po vin nos� za celé pred chá dza jú ce zda ňo va cie ob do bie.
Vý po čet sa vy ko ná tak, že daň za čas� pred chá dza jú ce -
ho zda ňo va cie ho ob do bia sa vy de lí poč tom me sia cov
odo dňa vzni ku da ňov ní ka do kon ca toh to zda ňo va cie -
ho ob do bia a vy ná so bí sa dva nás ti mi. Ak da ňov ník
exis to val v pred chá dza jú com zda ňo va com ob do bí me -
nej ako tri me sia ce, pla tí pred dav ky na daň na zá kla de
pred po kla da nej dane, kto rej výš ku je po vin ný na hlá si�
do kon ca tre tie ho me sia ca zda ňo va cie ho ob do bia, na
kto ré sú pla te né pred dav ky na daň, pri čom pred dav ky
na daň za toto ob do bie sú splat né v ter mí ne, v kto rom je 
po vin ný na hlá si� pred po kla da nú daň.

(6) Da ňou za pred chá dza jú ce zda ňo va cie ob do bie sa
ro zu mie daň vy po čí ta ná zo zá kla du dane uve de né ho
v da ňo vom pri zna ní po da nom za zda ňo va cie ob do bie
bez pros tred ne pred chá dza jú ce zda ňo va cie mu ob do -
biu, na kto ré sú pla te né pred dav ky na daň, pri po u ži tí
sadz by dane pod ¾a § 15 plat nej v zda ňo va com ob do bí,
na kto ré sú pla te né pred dav ky na daň, zní že ná o zá po -
čet dane za pla te nej v za hra ni čí a o daň vy bra nú pod ¾a
§ 43 od po čí ta va nú ako pred da vok na daň.

(7) Do le ho ty na po da nie da ňo vé ho pri zna nia, v kto -
rom je uve de ná daň za pred chá dza jú ce zda ňo va cie ob -
do bie, pla tí da ňov ník pred dav ky na daň vy po čí ta né

z dane na zá kla de po sled nej zná mej da ňo vej po vin nos ti
uve de nej v da ňo vom pri zna ní po da nom za zda ňo va cie
ob do bie pred pred chá dza jú cim zda ňo va cím ob do bím.
Da ňov ník, kto rý pla tí pred dav ky na daň pod ¾a od se -
ku 4 písm. b) a c), do le ho ty na po da nie da ňo vé ho pri -
zna nia pla tí pred dav ky na daň v ter mí ne a vo výš ke ur -
če nej na zá kla de pred po kla da nej dane.

 (8) Da ňov ník, kto rý po dá va da ňo vé pri zna nie pr vý -
krát, v zda ňo va com ob do bí, v kto rom má by� po da né
da ňo vé pri zna nie, do le ho ty na jeho po da nie ne pla tí
pred dav ky na daň. Sumu pred dav kov na daň splat ných 
do le ho ty na po da nie da ňo vé ho pri zna nia vy rov ná v le -
ho te na po da nie da ňo vé ho pri zna nia vo výš ke vy po čí ta -
nej z dane uve de nej v da ňo vom pri zna ní.

 (9) Ak za pla te né pred dav ky na daň pod ¾a od se ku 7
sú niž šie, ako vy plý va jú z vý po čtu pod ¾a da ňo vé ho pri -
zna nia, v kto rom je uve de ná daň za pred chá dza jú ce
zda ňo va cie ob do bie, da ňov ník je po vin ný za pla ti� roz -
diel vznik nu tý na za pla te ných pred dav koch na daň od
za čiat ku zda ňo va cie ho ob do bia do 30 dní po le ho te na
po da nie da ňo vé ho pri zna nia. Ak sú za pla te né pred dav -
ky na daň vyš šie, po u ži jú sa na bu dú ce pred dav ky ale -
bo sa na zá kla de žia dos ti da ňov ní ko vi vrá tia.

(10) Správ ca dane môže ur či� pla te nie pred dav kov na 
daň da ňov ní ko vi so síd lom v za hra ni čí, vy ko ná va jú ce -
mu na úze mí Slo ven skej re pub li ky sta veb nú ale bo
mon táž nu čin nos�, ak mies to ale bo za ria de nie na vý -
kon tej to čin nos ti je po va žo va né za stá lu pre vádz kareň
pod ¾a § 16 ods. 2.

(11) Správ ca dane môže ur či� pla te nie pred dav kov na 
daň inak, ak ide o ich pla te nie na zá kla de výš ky pred po -
kla da nej dane, výš ky ur če nej pod ¾a od se kov 3 a 4 a ak
daň uve de ná v da ňo vom pri zna ní, na kto rej zá kla de sú
pla te né pred dav ky na daň, bola zme ne ná roz hod nu tím
správ cu dane ale bo do da toč ným da ňo vým pri zna ním.
Správ ca dane môže ur či� pla te nie pred dav kov na daň
inak aj v prí pa de, ak suma pred dav kov na daň ne zod -
po ve dá pred po kla da nej výš ke dane, na kto rú sú pla te -
né.

(12) Ak daň vy po čí ta ná v da ňo vom pri zna ní je vyš šia
ako za pla te né pred dav ky na daň, da ňov ník je po vin ný
za pla ti� roz diel v le ho te na po da nie da ňo vé ho pri zna -
nia.

Tre t í  od diel

Spo loč né usta no ve nia na
vy be ra nie a pla te nie dane

§ 43

Daň vy be ra ná zráž kou

(1) Z príj mov pod ¾a od se kov 2 a 3 sa daň vy be rá zráž -
kou, pri čom sa po u ži je sadz ba dane pod ¾a § 15. 

(2) Daň z príj mov ply nú cich zo zdro jov na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky da ňov ní kom s ob me dze nou da ňo vou
po vin nos �ou ok rem príj mov ply nú cich stá lej pre vádz -
kar ni tých to da ňov ní kov (§ 16 ods. 2) sa vy be rá zráž kou,
ak ide o príj my pod ¾a § 16 ods. 1 písm. c), d) a e) pr vé ho
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a dru hé ho bodu a vý nos z dlho pi sov a pok lad nič ných
po u ká žok. 

(3) Daň z príj mov ply nú cich zo zdro jov na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky da ňov ní kom s ob me dze nou da ňo vou 
po vin nos �ou a ne ob me dze nou da ňo vou po vin nos �ou sa 
vy be rá zráž kou, ak ide o
a) úrok, vý hru ale bo iný vý nos ply nú ci z vkla dov na

vklad ných kniž kách, z pe ňaž ných pros tried kov bež -
ných úč tov a z vkla do vých úč tov s vý nim kou, ak je
prí jem com úro ku ale bo vý no su po dielo vý fond, ban -
ka ale bo po boč ka za hra nič nej banky94) ale bo
Exportno-importná ban ka Slo ven skej re pub li ky,95)

b) vý nos z po dielo vých lis tov, vý nos z vkla do vých cer ti -
fi ká tov, de po zit ných cer ti fi ká tov a z vkla do vých lis -
tov s vý nim kou, ak je prí jem com vý no su po dielo vý
fond,

c) pe ňaž nú vý hru v lo té riách a iných po dob ných hrách
a pe ňaž nú vý hru z re kla mných sú �a ží a žre bo va ní
ok rem vý hier oslo bo de ných od dane pod ¾a § 9,

d) pe ňaž nú cenu z ve rej ných sú �a ží, zo sú �a ží, v kto -
rých je ok ruh sú �a žia cich ob me dze ný pod mien ka mi
sú �a že, ale bo ak ide o sú �a žia cich vy bra ných uspo -
ria da te ¾om sú �a že, a zo špor to vých sú �a ží s vý nim -
kou cien oslo bo de ných od dane pod ¾a § 9,

e) dáv ku z do pln ko vé ho dô chod ko vé ho spo re nia pod ¾a
oso bit né ho predpisu35) a zo sta ro bné ho dô chod ko vé -
ho spo re nia [§ 7 ods. 1 písm. d)],

f) pl ne nia z po is te nia pre prí pad do ži tia ur či té ho veku
[§ 7 ods. 1 písm. e)],

g) prí jem za pre ná jom ne by to vých prie sto rov, spo loč -
ných čas tí domu a spo loč ných za ria de ní domu vlast -
ní kov by tov a ne by to vých prie sto rov, kto rý je príj -
mom fon du pre vádz ky, údrž by a opráv,135)

h) prí jem auto rov za prí spev ky do no vín, ča so pi sov,
roz hla su ale bo te le ví zie, ak ne jde o ume lec ký
výkon136) [§ 6 ods. 2 písm. a)],

i) vý nos z dlho pi sov a pok lad nič ných po u ká žok ply nú -
cich fy zic kým oso bám a da ňov ní kom uve de ným
v od se ku 6.

(4) Zá kla dom dane pre daň vy be ra nú zráž kou pri
príj moch uve de ných v od se koch 2 a 3 je iba prí jem, ak
sa ne po stu pu je pod ¾a od se ku 5. Zá klad dane a daň sa
za ok rúh ¾ujú pod ¾a § 47; v prí pa de úč tov zne jú cich na
cu dziu menu sa zá klad dane určí v cu dzej mene, a to
bez za okrúh le nia.

(5) Zá kla dom dane pre daň vy be ra nú zráž kou z príj -
mov uve de ných
a) v od se ku 3 písm. e) a f) je pl ne nie zní že né o za pla te né

vkla dy ale bo po ist né; ak ide o dô cho dok, roz de lia sa
za pla te né vkla dy ale bo po ist né na ob do bie po be ra -
nia dô chod ku; ak nie je ob do bie po be ra nia dô chod -
ku do hod nu té, určí sa ako roz diel me dzi stred nou
dĺž kou ži vo ta pod ¾a úda jov vy hla so va ných Šta tis tic -
kým úra dom Slo ven skej re pub li ky a ve kom da ňov ní -
ka v čase, keï dô cho dok za čne po prvý raz po be ra�, 

b) v od se ku 3 písm. h) je prí jem zní že ný o 25 % pod ¾a § 6 
ods. 10.

 (6) Vy bra ním dane zráž kou je spl ne ná da ňo vá po -
vin nos�, ak je vy bra ná pla ti te ¾om dane122) za da ňov ní -
ka, kto rým je da ňov ník ne za lo že ný ale bo ne zria de ný na 
pod ni ka nie (§ 12 ods. 2), Fond ná rod né ho ma jet ku Slo -
ven skej re pub li ky, Ná rod ná ban ka Slo ven ska a da ňov -
ník s ob me dze nou da ňo vou po vin nos �ou, kto rý na úze -
mí Slo ven skej re pub li ky ne pod ni ká pros tred níc tvom
stá lej pre vádz kar ne ale bo pod ni ká pros tred níc tvom
stá lej pre vádz kar ne a pri tom pre u ká za te¾ ne ide o príj -
my, kto ré nie sú spo je né s to u to stá lou pre vádz kar ňou.
Vy bra ním dane zráž kou je spl ne ná da ňo vá po vin nos� aj 
pri príj moch pod ¾a od se ku 3 písm. g).

 (7) Daň vy bra ná zráž kou, ak ne jde o prí pa dy pod ¾a
od se ku 6, sa po va žu je za pred da vok na daň a da ňov ník
si ten to pred da vok môže od po čí ta� od dane v da ňo vom
pri zna ní. Ak suma dane vy bra nej zráž kou pre vy šu je vy -
po čí ta nú výš ku dane da ňov ní ka v da ňo vom pri zna ní,
má da ňov ník ná rok na vrá te nie da ňo vé ho pre plat ku.126) 
Rov na ko aj spo loč ník ve rej nej ob chod nej spo loč nos ti
ale bo kom ple men tár ko man dit nej spo loč nos ti si môže
od po čí ta� po mer nú čas� dane, kto rá bola zra ze ná ve rej -
nej ob chod nej spo loč nos ti ale bo ko man dit nej spo loč -
nos ti, a to v rov na kom po me re, v akom sa roz de ¾u je
čas� zis ku pri pa da jú ca na spo loč ní ka ale bo kom ple -
men tá ra pod ¾a spo lo čen skej zmlu vy, inak rov ným die -
lom. Man že lia, kto rým ply nú príj my z ich bez pod ie lo vé -
ho spo lu vlas tníc tva, z kto rých sa daň vy be rá zráž kou,
môžu od po čí ta� po mer nú čas� zra ze nej dane, a to v rov -
na kom po me re, v akom sa zda ňu jú tie to príj my.

 (8) Da ňov ník, kto rý si môže pod ¾a od se ku 7 od po čí -
ta� daň vy bra nú zráž kou a kto rý pri zis �o va ní zá kla du
dane po stu pu je pod ¾a § 17 až 29, za hr nie príj my, z kto -
rých sa daň vy be rá zráž kou, do zá kla du dane za to zda -
ňo va cie ob do bie, v kto rom do šlo k vy bra niu dane.

 (9) Ak ply nú vý no sy z cen ných pa pie rov prí jem co vi
od správ cov skej spo loč nos ti,66) je zá kla dom dane pre
daň vy be ra nú zráž kou vy plá ca ný vý nos z po dielo vých
lis tov zní že ný o príj my pri ja té správ cov skou spo loč nos -
�ou, z kto rých sa daň vy be rá zráž kou vrá ta ne pri ja tých
po dielov na zis ku, kto ré nie sú pred me tom dane.

(10) Zráž ku dane je po vin ný vy ko na� pla ti te¾ dane122)
pri vý pla te, po u ká za ní ale bo pri pri pí sa ní úhra dy v pro -
spech da ňov ní ka. Pri vý no soch z cen ných pa pie rov ply -
nú cich prí jem co vi od správ cov ských spo loč nos tí sa
daň vy be rá aj v prí pa de, ak vý nos ne bol vy pla te ný, a to
naj ne skôr v ter mí ne do 30. júna roka, kto rý na sle du je
po zda ňo va com ob do bí, za kto rý je vy ká za ný zá klad
dane pod ¾a od se ku 9.

(11) Pla ti te¾ dane122) je po vin ný zra ze nú daň od vies�
správ co vi dane naj ne skôr do pät nás te ho dňa kaž dé ho
me sia ca za pred chá dza jú ci ka len dár ny me siac. Túto
sku toč nos� je pla ti te¾ dane122) sú čas ne po vin ný ozná -
mi� správ co vi dane, ak správ ca dane na žia dos� pla ti te -
¾a dane ne ur čí inak. Zráž ka dane sa vy ko ná va zo sumy
úhra dy ale bo pri pí sa nia dlž nej sumy v pro spech da ňov -
ní ka. Za úhra du sa po va žu je aj ne pe ňaž né pl ne nie. 
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(12) Ak pla ti te¾ dane122) ne vy ko ná zráž ku dane ale bo
zra ze nú daň včas ne od ve die, bude sa od neho vy má ha�
rov na ko ako ním ne za pla te ná daň. Po dob ne sa po stu -
pu je, ak pla ti te¾ dane122) ne zra zí daň v správ nej výš ke.

(13) Da ňo vá po vin nos� da ňov ní ka, ak ide o príj my,
z kto rých sa daň vy be rá zráž kou, sa po va žu je za spl ne -
nú riad nym vy ko na ním zráž ky dane, ak ten to zá kon
ne us ta no vu je inak.

(14) Pla ti te ¾om dane122) z príj mov uve de ných v od se -
ku 3 písm. g) je spo lo čen stvo vlast ní kov by tov a ne by to -
vých priestorov135) ale bo fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká
oso ba, s kto rou vlast ní ci by tov a ne by to vých prie sto rov
domu uza tvo ri li zmlu vu o vý ko ne sprá vy.135) Ten to pla -
ti te¾ dane je po vin ný daň od vies� správ co vi dane naj ne -
skôr do pät nás te ho dňa po uply nu tí ka len dár ne ho
roka, v kto rom boli tie to príj my po u ká za né ale bo pri pí -
sa né v pro spech účtu fon du pre vádz ky, údrž by
a opráv.135)

§ 44

Za bez pe če nie dane

(1) Správ ca dane môže roz hod nu tím ulo ži� fy zic kým
oso bám a práv nic kým oso bám, aby pri pe ňaž nom pl ne -
ní pos kyt nu tom iné mu da ňov ní ko vi zrá ža li na za bez pe -
če nie dane sumu zod po ve da jú cu po lo vi ci sadz by dane
pod ¾a § 15 z pe ňaž né ho pl ne nia. Suma za bez pe če nia
dane sa po va žu je za pred da vok na daň.

(2) Na za bez pe če nie dane zo zda ni te¾ ných príj mov
ok rem príj mov, z kto rých sa daň vy be rá zráž kou, sú
pla ti te lia príj mu, kto rí vy plá ca jú, po u ka zu jú ale bo pri -
pi su jú úhra dy v pro spech da ňov ní ka s ob me dze nou da -
ňo vou po vin nos �ou, po vin ní zrá ža� na za bez pe če nie
dane sumu zod po ve da jú cu sadz be dane pod ¾a § 15
z pe ňaž né ho pl ne nia, ok rem prí pa dov, keï sa zrá ža
pred da vok na daň pod ¾a § 35. Ak ide o po diel da ňov ní -
ka, kto rý je spo loč ní kom ve rej nej ob chod nej spo loč nos -
ti ale bo kom ple men tá rom ko man dit nej spo loč nos ti,
suma na za bez pe če nie dane sa zrá ža bez oh¾a du na vy -
pla te nie po dielu na zis ku naj ne skôr do troch me sia cov
na sle du jú cich po uply nu tí zda ňo va cie ho ob do bia. Ak
ide o prí jem z pre ná jmu ne hnu te¾ nos tí, ply nú ci da ňov -
ní ko vi fy zic kej oso be, na úče ly vý po čtu sumy na za bez -
pe če nie dane sa po u ži je zda ni te¾ ný prí jem zní že ný
o 25 % pod ¾a § 6 ods. 10.

(3) Sumy na za bez pe če nie dane pod ¾a od se kov 1 a 2
sa od vá dza jú do pät nás te ho dňa kaž dé ho ka len dár ne -
ho me sia ca za pred chá dza jú ci ka len dár ny me siac prí -
sluš né mu správ co vi dane. Túto sku toč nos� je pla ti te¾
príj mu po vin ný ozná mi� miest ne prí sluš né mu správ co -
vi dane da ňov ní ka, ak ten to správ ca dane na žia dos�
pla ti te ¾a dane ne ur čí inak.

(4) Pla ti te¾ príj mu ne zra zí sumu na za bez pe če nie
dane pod ¾a od se ku 2, ak da ňov ník pred lo ží po tvr de nie
od správ cu dane, že pla tí pred dav ky na daň pod ¾a § 34
ale bo § 42, ak správ ca dane ne roz hod ne inak.

(5) Ak da ňov ník ne podá da ňo vé pri zna nie, zra ze ním
sumy na za bez pe če nie dane pod ¾a od se kov 1 a 2 môže
správ ca dane roz hod nú�, že da ňo vá po vin nos� da ňov -
ní ka je spl ne ná.

(6) Pla ti te¾ príj mu, kto rý ne vy ko ná zráž ku sumy na
za bez pe če nie dane ale bo ju zra zí v ne správ nej výš ke,
ale bo zra ze nú sumu na za bez pe če nie dane včas ne od -
ve die, zod po ve dá za daň, kto rá sa mala za bez pe či� rov -
na ko, ako za daň ne za pla te nú pla ti te ¾om príj mu.

§ 45

Za me dze nie dvo ji té ho zda ne nia

(1) Ak ply nú da ňov ní ko vi s ne ob me dze nou da ňo vou
po vin nos �ou príj my zo štá tu, s kto rým Slo ven ská re -
pub li ka má uzav re tú zmlu vu o za me dze ní dvo ji té ho
zda ne nia (ïa lej len „zmlu va“), po stu pu je sa pri za me -
dze ní dvo ji té ho zda ne nia pod ¾a tej to zmlu vy. Ak sa  po -
d¾a zmlu vy uplat ňu je me tó da zá po čtu dane, daň za pla -
te ná v dru hom zmluv nom štá te sa za po čí ta na úhra du
dane pod ¾a toh to zá ko na naj viac su mou, kto rá môže
by� v dru hom zmluv nom štá te vy be ra ná v sú la de s to u -
to zmlu vou, pri čom zá po čet dane sa vy ko ná naj viac
v sume dane pri pa da jú cej na príj my ply nú ce zo zdro jov
v za hra ni čí. Úhrn príj mov (zá kla dov dane) pod lie ha jú -
cich zda ne niu v za hra ni čí, pri kto rých je uplat ňo va ný
zá po čet dane pod ¾a zmlu vy, sa za ok rúh ¾u je na celé ko -
ru ny na dol. Zá kla dom dane z príj mov pod lie ha jú cich
zda ne niu v za hra ni čí sa na úče ly zá po čtu dane ro zu mie
zá klad dane vy čís le ný pod ¾a § 5 ods. 8 ale bo roz diel me -
dzi zda ni te¾ ný mi príj ma mi zo zdro jov v za hra ni čí a da -
ňo vý mi vý dav ka mi vy čís le ný pod ¾a § 17 ods. 14. Per -
cen tu ál ny po diel príj mov zo zdro jov v za hra ni čí
k cel ko vé mu zá kla du dane v zda ňo va com ob do bí sa za -
ok rúh ¾u je na dve de sa tin né mies ta. Ma xi mál na výš ka
dane za pla te nej v za hra ni čí, kto rú je mož né za po čí ta�,
sa za okrúh li na celé ko ru ny na hor. Za po čí ta� mož no
iba daň vz�a hu jú cu sa na príj my za hr nu té do zá kla du
dane za prí sluš né zda ňo va cie ob do bie. Ak sa pod ¾a
zmlu vy uplat ňu je me tó da vy ňa tia príj mov, zá kla dom
dane z príj mov pod lie ha jú cich zda ne niu v za hra ni čí na
úče ly vy ňa tia príj mov je zá klad dane vy čís le ný pod ¾a § 5 
ods. 8 ale bo roz diel me dzi zda ni te¾ ný mi príj ma mi zo
zdro jov v za hra ni čí a da ňo vý mi vý dav ka mi vy čís le ný
pod ¾a § 17 ods. 14.

(2) Ak ply nú da ňov ní ko vi príj my zo zdro jov v za hra ni -
čí, kto ré ho zda ňo va cie ob do bie je iné ako v Slo ven skej
re pub li ke, a v le ho te na po da nie da ňo vé ho pri zna nia
pod ¾a § 49 nemá do klad o za pla te ní dane od správ cu
dane v za hra ni čí, uve die v da ňo vom pri zna ní pred po -
kla da nú výš ku príj mov ply nú cich zo zdro jov v za hra ni -
čí a daň pri pa da jú cu na tie to príj my za zda ňo va cie ob -
do bie, za kto ré po dá va da ňo vé pri zna nie.

§ 46

Mi ni mál na výš ka dane

Daň ale bo daň vrá ta ne jej zvý še nia sa ne vy ru bí a ne -
pla tí, ak za zda ňo va cie ob do bie ne pre siah ne 500 Sk. To
ne pla tí, ak da ňov ník uplat ňu je da ňo vý bo nus pod ¾a
§ 33 ale bo ak sa daň vy be rá pod ¾a § 43, ale bo ak sa zrá -
ža jú pred dav ky na daň pod ¾a § 35, ale bo pred dav ky na
za bez pe če nie dane pod ¾a § 44.
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§ 47

Za ok rúh ¾o va nie

(1) Zá klad dane, zda ni te¾ ná mzda (§ 35), daň (§ 15
a 43), pred dav ky na daň (§ 34, 35, 42 a 44) a suma zod -
po ve da jú ca 2 % za pla te nej dane pod ¾a § 50 sa za ok rúh -
¾u jú na celé ko ru ny na dol.

(2) Vý po čet da ňo vej sadz by na úče ly zá po čtu dane
(§ 45) a iné pre po čty sa vy ko na jú s pres nos �ou na dve
de sa tin né mies ta. Po stup né za ok rúh ¾o va nie v dvoch
ale bo vo via ce rých stup ňoch je ne prí pust né. Čís la  po -
d¾a toh to od se ku sa za ok rúh ¾u jú tak, že sa vy ne cha jú
všet ky čís li ce za dru hou čís li cou za ok rúh ¾o va né ho čís -
la na sle du jú cou po de sa tin nej čiar ke, a táto dru há čís -
li ca sa ïa lej upra ví pod ¾a čís lic, kto ré na sle du jú po nej
tak, že 
a) za ok rúh ¾o va ná čís li ca, po kto rej na sle du je čís li ca

men šia ako pä�, zos tá va bez zme ny, 
b) za ok rúh ¾o va ná čís li ca, po kto rej na sle du je čís li ca

pä� ale bo čís li ca väč šia ako pä�, sa zväč šu je o jed nu.

§ 48

Za hra nič ný pla ti te¾ dane

(1) Pla ti te ¾om dane122) pod ¾a § 35, 43 a 44 je aj fy zic ká
oso ba s byd li skom v za hra ni čí ale bo práv nic ká oso ba
so síd lom v za hra ni čí, kto rá má na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky stá lu pre vádz ka reň ale bo tu za mest ná va za -
mest nan cov dlh šie ako 183 dní, a to sú vis le ale bo v nie -
ko¾ kých ob do biach v akom ko¾ vek ob do bí dva nás tich po 
sebe na sle du jú cich me sia cov; to ne pla tí, ak ide o  po -
skytovanie slu žieb uve de ných v § 16 ods. 1 písm. c) ale -
bo za hra nič né za stu pi te¾ ské úra dy na úze mí Slo ven -
skej re pub li ky.

(2) V prí pa de uve de nom v § 5 ods. 4 nie je pla ti te ¾om
dane fy zic ká oso ba s byd li skom v za hra ni čí ale bo práv -
nic ká oso ba so síd lom v za hra ni čí.

§ 49

Le ho ty na po dá va nie da ňo vé ho
pri zna nia, pre h¾a du a hlá se nia

(1) Da ňo vé pri zna nie (§ 32 a 41), pre h¾ad [§ 39 ods. 9
písm. a)] ale bo hlá se nie [§ 39 ods. 9 písm. b)] po dá va
da ňov ník miest ne prí sluš né mu správ co vi dane. 

(2) Da ňo vé pri zna nie ale bo hlá se nie sa po dá va do
troch me sia cov po uply nu tí zda ňo va cie ho ob do bia, ak
ten to zá kon ne us ta no vu je inak; pre h¾ad sa po dá va do
30 dní po uply nu tí ka len dár ne ho štvr� ro ka. V le ho te na 
po da nie da ňo vé ho pri zna nia je da ňov ník po vin ný daň
aj za pla ti�.

(3) Správ ca dane môže na žia dos� da ňov ní ka ale bo
z vlast né ho pod netu pre dĺ ži� le ho tu na po da nie da ňo -
vé ho pri zna nia ale bo hlá se nia naj viac o tri me sia ce. Ak
sú čas �ou príj mov uve de ných v da ňo vom pri zna ní sú
príj my ply nú ce zo zdro jov v za hra ni čí, môže správ ca
dane pre dĺ ži� le ho tu na po da nie da ňo vé ho pri zna nia
naj viac o šes� me sia cov. Pro ti roz hod nu tiu o pre dĺ že ní

le ho ty na po da nie da ňo vé ho pri zna nia sa ne mož no od -
vo la�.

 (4) Ak da ňov ník zo mrie, da ňo vé pri zna nie za prí -
sluš nú čas� roka je po vin ný poda� de dič. Ak je de di čov
viac, po dá va da ňo vé pri zna nie ten, kto ré mu to vy ply nie
z do ho dy de di čov. Ak sa ne do hod nú, kto rý z nich pri -
zna nie podá, určí ho správ ca dane. Ak je de di čom Slo -
ven ská re pub li ka, da ňo vé pri zna nie sa ne pod á va. Ak
nie je zná my de dič ale bo de dič zo mrie, podá da ňo vé pri -
zna nie zá stup ca usta no ve ný správ com dane. Da ňo vé
pri zna nie sa po dá va do troch me sia cov po úmr tí da ňov -
ní ka ale bo po usta no ve ní zá stup cu.

 (5) Ak da ňov ník pred svo jím úmr tím mal po vin nos�
poda� da ňo vé pri zna nie za pred chá dza jú ce zda ňo va cie
ob do bie a daň ne bo la vy ru be ná, je de dič, s vý nim kou
Slo ven skej re pub li ky, po vin ný poda� pri zna nie na mies -
to zo mre té ho da ňov ní ka do troch me sia cov po úmr tí
da ňov ní ka. Ak nie je zná my práv ny ná stup ca ale bo de -
dič, da ňo vé pri zna nie podá zá stup ca usta no ve ný
správ com dane.

 (6) Ak za ni ká da ňov ník bez lik vi dá cie, je da ňov ník
ale bo jeho práv ny ná stup ca po vin ný poda� da ňo vé pri -
zna nie v le ho te uve de nej v od se ku 2 po čí ta nej od jeho
zru še nia za čas� zda ňo va cie ho ob do bia, kto ré sa kon čí
dňom jeho zru še nia. Ma je tok a zá väz ky vznik nu té odo
dňa zru še nia da ňov ní ka bez lik vi dá cie do dňa jeho zá -
ni ku sú sú čas �ou ma jet ku jeho práv ne ho ná stup cu.

 (7) Ak da ňov ník zru šu je stá lu pre vádz ka reň na úze -
mí Slo ven skej re pub li ky, je po vin ný poda� da ňo vé pri -
zna nie ale bo hlá se nie naj ne skôr do kon ca me sia ca na -
sle du jú ce ho po me sia ci, v kto rom zru šil stá lu
pre vádz ka reň, a to za uply nu lú čas� zda ňo va cie ho ob -
do bia.

 (8) Ak vznik ne stá la pre vádz ka reň da ňov ní ka pod ¾a
toh to zá ko na ale bo zmlu vy až v zda ňo va com ob do bí,
kto ré na sle du je po zda ňo va com ob do bí, v kto rom za čal
vy ko ná va� čin nos�, je po vin ný poda� da ňo vé pri zna nie
za toto zda ňo va cie ob do bie do kon ca me sia ca na sle du -
jú ce ho po me sia ci, v kto rom vznik la pod ¾a toh to zá ko na 
ale bo zmlu vy stá la pre vádz ka reň. Za zda ňo va cie ob do -
bie, v kto rom da ňov ník po kra ču je v čin nos ti, po stu pu je 
pri po dá va ní da ňo vé ho pri zna nia pod ¾a od se ku 2.

 (9) Da ňov ník je po vin ný v da ňo vom pri zna ní si daň
vy po čí ta� sám a uvies� tiež prí pad né vý nim ky, oslo bo -
de nia, zvý hod ne nia, ú¾a vy a vy čís li� ich výš ku.

(10) Sku toč nos ti roz ho du jú ce pre vy ru be nie dane sa
po su dzu jú pre kaž dé zda ňo va cie ob do bie samo stat ne.

(11) Ak da ňov ník mení zda ňo va cie ob do bie z ka len -
dár ne ho roka na hos po dár sky rok ale bo na opak, je po -
vin ný poda� da ňo vé pri zna nie za uply nu lú čas� zda ňo -
va cie ho ob do bia do dňa zme ny, naj ne skôr do kon ca
me sia ca na sle du jú ce ho po ob do bí, v kto rom do šlo
k zme ne zda ňo va cie ho ob do bia.

(12) Pri zme ne práv nej for my da ňov ní ka, kto rý je ko -
man dit nou spo loč nos �ou ale bo ve rej nou ob chod nou
spo loč nos �ou na inú ob chod nú spo loč nos� ale bo druž -
stvo, ale bo pri zme ne práv nej for my spo loč nos ti s ru če -
ním ob me dze ním, ak cio vej spo loč nos ti ale bo druž stva
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na ve rej nú ob chod nú spo loč nos� ale bo ko man dit nú
spo loč nos�, sa za ob do bie pred chá dza jú ce ob do biu
zme ny práv nej for my po dá va da ňo vé pri zna nie do kon -
ca me sia ca na sle du jú ce ho po ob do bí, v kto rom do šlo
k zme ne práv nej for my da ňov ní ka. 

(13) Na úče ly po da nia da ňo vé ho pri zna nia je da ňov -
ník po vin ný zos ta vi� úč tov nú zá vier ku pod ¾a oso bit né -
ho predpisu1) ku kon cu zda ňo va cie ho ob do bia pod ¾a
toh to zá ko na a pred lo ži� ju správ co vi dane v ter mí ne na
po da nie da ňo vé ho pri zna nia.

(14) Na po dá va nie op rav né ho da ňo vé ho pri zna nia
ale bo hlá se nia ale bo do da toč né ho da ňo vé ho pri zna nia
ale bo hlá se nia sa po u ži je oso bit ný pred pis.128)

§ 50

Po u ži tie po dielu za pla te nej dane na oso bit né úče ly

(1) Da ňov ník je opráv ne ný vy hlá si� v da ňo vom pri -
zna ní v le ho te na po da nie da ňo vé ho pri zna nia ale bo vo
vy hlá se ní, pred lo že né mu miest ne prí sluš né mu správ -
co vi dane do 30. ap rí la po skon če ní zda ňo va cie ho ob do -
bia, ak ide o da ňov ní ka, kto ré mu za mest ná va te¾, kto rý
je pla ti te ¾om dane,122) vy ko nal roč né zúč to va nie, že
suma zod po ve da jú ca 2 % za pla te nej dane (ïa lej len
„po diel za pla te nej dane“) sa má po u ká za� ním ur če nej
práv nic kej oso be pod ¾a od se ku 4 (ïa lej len „pri jí ma -
te¾“), pri čom táto suma nie je niž šia ako
a) 20 Sk, ak da ňov ní kom je fy zic ká oso ba, 
b) 250 Sk, ak da ňov ní kom je práv nic ká oso ba.

(2) Ak da ňov ní kom je fy zic ká oso ba, kto rá uplat ňu je
pos tup pod ¾a § 33, za za pla te nú daň na úče ly od se ku 1
sa po va žu je daň zní že ná o da ňo vý bo nus. 

(3) Vy hlá se nie o po u ká za ní po dielu za pla te nej dane
za zda ňo va cie ob do bie, za kto ré sa daň pla tí (ïa lej len
„vy hlá se nie“), ob sa hu je
a) pres né ozna če nie da ňov ní ka, kto rý po dá va vy hlá se -

nie, a to 
1. meno, priez vis ko, rod né čís lo, tr va lý po byt, čís lo

te le fó nu, ak ide o vy hlá se nie pred kla da né da ňov -
ní kom fy zic kou oso bou, 

2. ob chod né meno ale bo ná zov, síd lo, práv nu for mu, 
iden ti fi kač né čís lo da ňov ní ka, ak ide o vy hlá se nie
pred kla da né da ňov ní kom práv nic kou oso bou,

b) sumu zod po ve da jú cu po dielu za pla te nej dane,
c) zda ňo va cie ob do bie, kto ré ho sa vy hlá se nie týka,
d) iden ti fi kač né úda je pri jí ma te ¾a ale bo pri jí ma te ¾ov

pod ¾a od se ku 4, a to ob chod né meno ale bo ná zov,
síd lo, práv nu for mu, iden ti fi kač né čís lo or ga ni zá cie,

e) uve de nie sumy pri pa da jú cej na kaž dé ho pri jí ma te ¾a.

(4) Po diel za pla te nej dane mož no pos kyt nú� pri jí ma -
te ¾o vi, kto rým je 
a) ob čian ske zdru že nie,137)
b) nad á cia,138) 

c) ne in ves tič ný fond,139)
d) ne zis ko vá or ga ni zá cia pos ky tu jú ca vše obec ne pro -

speš né služ by,140)
e) úče lo vé za ria de nie cir kvi a ná bo žen skej spo loč nos ti,141)
f) or ga ni zá cia s me dzi ná rod ným prv kom,142)
g) Slo ven ský Čer ve ný kríž.

(5) Po diel za pla te nej dane mož no pos kyt nú� pri jí ma -
te ¾o vi na úče ly, kto ré sú pred me tom jeho čin nos ti, ak
pred me tom jeho čin nos ti sú 
a) roz voj a ochra na du chov ných hod nôt, 
b) ochra na ¾ud ských práv, 
c) ochra na a tvor ba ži vot né ho pros tre dia, 
d) ochra na a pod po ra zdra via a vzde lá va nia, 
e) pod po ra športu detí, mlá de že a ob ča nov zdra vot ne

pos tih nu tých, 
f) pos ky to va nie so ciál nej po mo ci, 
g) za cho va nie prí rod ných a kul túr nych hod nôt. 

(6) Správ ca dane pod ¾a od se ku 1 (ïa lej len „správ ca
dane“) po u ká že po diel za pla te nej dane pri jí ma te ¾o vi
uve de né mu vo vy hlá se ní, ak sú spl ne né tie to pod mien -
ky:
a) da ňov ník nemá do le ho ty na po da nie da ňo vé ho pri -

zna nia ne do pla tok na dani, ani po vo le ný od klad pla -
te nia dane a ani po vo le nie pla te nia dane v splát -
kach; da ňov ník, kto ré mu za mest ná va te¾, kto rý je
pla ti te ¾om dane,122) vy ko nal roč né zúč to va nie,  pre -
ukáže po tvr de ním od toh to za mest ná va te ¾a, že daň
za zda ňo va cie ob do bie, za kto ré sa roč né zúč to va nie
vy ko na lo, bola da ňov ní ko vi zra ze ná; ta ké to po tvr de -
nie vy sta ví za mest ná va te¾ na žia dos� za mest nan ca
(§ 39 ods. 7), pri čom toto po tvr de nie je prí lo hou vy -
hlá se nia,

b) da ňov ník vo vy hlá se ní ur čil ako pri jí ma te ¾a
1. len jed nu práv nic kú oso bu pod ¾a od se ku 4 s uve -

de ním prí sluš nej sumy, ak ide o da ňov ní ka fy zic -
kú oso bu, ale bo

2. jed nu ale bo viac práv nic kých osôb pod ¾a od se -
ku 4 s uve de ním prí sluš ných súm, ak ide o da ňov -
ní ka práv nic kú oso bu,

c) pri jí ma te¾ je uve de ný k 31. de cem bru pred chá dza jú -
ce ho ka len dár ne ho roka v cen trál nom re gis tri pri jí -
ma te ¾ov ve de nom No tár skou ko mo rou Slo ven skej
re pub li ky pod ¾a oso bit né ho predpisu143) (ïa lej len
„ko mo ra“),

d) pri jí ma te¾ je oso bou uve de nou v od se ku 4, kto rej
pred me tom čin nos ti sú čin nos ti uve de né v od se ku 5,

e) pri jí ma te¾ vzni kol naj ne skôr v prie be hu ka len dár ne -
ho roka, kto rý pred chá dza roku, v kto rom sa  pre -
ukazuje spl ne nie pod mie nok pod ¾a pís men d), g)
a h), 

f) pri jí ma te¾ nemá ne do pla tok na dani,
g) pri jí ma te¾ pre u ká že, že nemá ne do pla tok na po vin -

nom po ist nom, po tvr de ním prí sluš né ho or gá nu, nie
star ším ako 30 dní,
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137
) Zá kon č. 83/1990 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

138
) Zá kon č. 34/2002 Z. z.

139
) Zá kon č. 147/1997 Z. z. 

140
) Zá kon č. 213/1997 Z. z. v zne ní zá ko na č. 35/2002 Z. z.

141
) § 6 ods. 1 písm. h) a k) zá ko na č. 308/1991 Zb. o slo bo de ná bo žen skej vie ry a pos ta ve ní cir kví a ná bo žen ských spo loč nos tí.

142
) Zá kon č. 116/1985 Zb. o pod mien kach čin nos ti or ga ni zá cií s me dzi ná rod ným prv kom v Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ke v zne ní

zá ko na č. 157/1989 Zb.
143

) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 323/1992 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



h) pri jí ma te¾ pre u ká že, že má zria de ný účet v ban ke
ale bo po boč ke za hra nič nej ban ky, po tvr de ním ban -
ky ale bo po boč ky za hra nič nej ban ky, nie star ším
ako 30 dní a ozná mi čís lo toh to účtu,

i) no tár osved čil pri jí ma te ¾o vi a bez zby toč né ho od kla -
du ozná mil ko mo re iden ti fi kač né úda je pri jí ma te ¾a,
ná zov ban ky ale bo po boč ky za hra nič nej ban ky,
v kto rej má zria de ný účet a čís lo toh to účtu.

(7) Notár144) osved ču je pri jí ma te ¾o vi do 15. de cem bra
bež né ho roka spl ne nie pod mie nok pod ¾a od se ku 6
písm. d), e), g) a h) po čnúc 1. sep tem brom bež né ho
roka; to ne pla tí pre pri jí ma te ¾a, kto rý je v zo zna me pri jí -
ma te ¾ov už za pí sa ný a u kto ré ho od 15. de cem bra pred -
chá dza jú ce ho roka ne do šlo k zme ne sku toč nos tí, na
zá kla de kto rých bol za pí sa ný do zo zna mu pri jí ma te ¾ov.
No tár, kto rý toto osved če nie vy ko nal, je po vin ný bez
zby toč né ho od kla du ozná mi� iden ti fi kač né úda je pri jí -
ma te ¾a v roz sa hu pod ¾a od se ku 3 písm. d), ná zov ban ky
ale bo po boč ky za hra nič nej ban ky, v kto rej má pri jí ma -
te¾ zria de ný účet a čís lo toh to účtu ko mo re na úče ly
jeho zá pi su do zo zna mu pri jí ma te ¾ov na na sle du jú ci
rok. Ko mo ra ve die zoz nam pri jí ma te ¾ov, v kto rom kaž -
do roč ne vy ko ná zme ny na zá kla de ozná me nia no tá ra
a pri jí ma te ¾a. Zoz nam pri jí ma te ¾ov ob sa hu je ob chod né
meno ale bo ná zov pri jí ma te ¾a a jeho síd lo, práv nu for -
mu pri jí ma te ¾a, iden ti fi kač né čís lo or ga ni zá cie, čís lo
účtu a ná zov ban ky ale bo po boč ky za hra nič nej ban ky,
v kto rej má pri jí ma te¾ ten to účet zria de ný. Zoz nam pri -
jí ma te ¾ov je ve rej ný zoz nam, kto rý ko mo ra kaž do roč ne
zve rej ňu je pod ¾a oso bit né ho pred pi su,145) a to do 15. ja -
nu ára ka len dár ne ho roka, v kto rom mož no pri jí ma te ¾o -
vi pos kyt nú� po diel za pla te nej dane. Ten to zoz nam
v rov na kej le ho te ko mo ra do ru čí Da ňo vé mu ria di te¾ -
stvu Slo ven skej re pub li ky.

(8) Pri jí ma te¾ je po vin ný ozná mi� no tá ro vi zme ny
sku toč nos tí, na zá kla de kto rých bol za pí sa ný do zo zna -
mu pri jí ma te ¾ov ve de nom ko mo rou, a to do 30 dní odo
dňa, keï k nim do šlo. Ak ne do šlo k zme ne tých to sku -
toč nos tí, je pri jí ma te¾ po vin ný o tom pred lo ži� ko mo re
do 15. de cem bra bež né ho roka vy hlá se nie. V tej to le ho -
te je po vin ný tiež pred lo ži� ko mo re po tvr de nie pre u ka -
zu jú ce spl ne nie pod mien ky pod ¾a od se ku 6 písm. g). Ak 
toto vy hlá se nie a po tvr de nie pod ¾a od se ku 6 písm. g)
v uve de nej le ho te pri jí ma te¾ ne pred lo ží a ak v tej to le ho -
te ne bo la za re gis tro va ná zme na u no tá ra, ko mo ra ho
vy čiark ne zo zo zna mu pri jí ma te ¾ov.

(9) Správ ca dane je po vin ný po spl ne ní pod mie nok
pod ¾a od se ku 6 pre vies� po diely za pla te nej dane na
účet pri jí ma te ¾a do šies tich me sia cov po skon če ní zda -
ňo va cie ho ob do bia, za kto ré bola daň za pla te ná. Ak ne -
bo lo pre u ká za né spl ne nie pod mie nok pod ¾a od se ku 6
ale bo ak pred lo že né vy hlá se nie ob sa hu je ne správ ne
úda je o pri jí ma te ¾o vi, ná rok na po u ká za nie sumy zod -
po ve da jú cej po dielu za pla te nej dane pod ¾a od se ku 1
za nik ne. O tých to sku toč nos tiach upo ve do mu je správ -
ca dane bez zby toč né ho od kla du da ňov ní ka. Pri skú -
ma ní pod mie nok pod ¾a od se ku 6 a pri po u ka zo va ní

sumy zod po ve da jú cej po dielu za pla te nej dane na účet
pri jí ma te ¾a správ ca dane ne vy dá va roz hod nu tie pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.128)

(10) Ak sa zru ší pri jí ma te¾ po osved če ní spl ne nia
pod mie nok pod ¾a od se ku 6 do po u ká za nia po dielu za -
pla te nej dane správ com dane, ná rok na po diel za pla te -
nej dane za ni ká. Ak sa zru ší pri jí ma te¾ do 12 me sia cov
po po u ká za ní po dielu za pla te nej dane správ com dane,
je po vin ný bez zby toč né ho od kla du vrá ti� po diel za pla -
te nej dane správ co vi dane. Na ne do dr ža nie tej to po vin -
nos ti sa vz�a hu jú usta no ve nia o po ru še ní roz poč to vej
dis cip lí ny pod ¾a oso bit né ho pred pi su.146)

(11) Po diel za pla te nej dane po u ká za ný správ com
dane pri jí ma te ¾o vi ne mož no upra vo va�, ak sa do da toč -
ne zis tí, že da ňo vá po vin nos� da ňov ní ka bola iná. Ak
da ňov ní ko vi vznik ne pre pla tok na dani, o roz diel me dzi
su mou po u ká za nou pri jí ma te ¾o vi a su mou zod po ve da -
jú cou po dielu za pla te nej dane z upra ve nej da ňo vej po -
vin nos ti sa da ňov ní ko vi zní ži pre pla tok na dani. 

(12) Ak pri jí ma te¾ ne po u ži je pos kyt nu tý po diel za pla -
te nej dane na čin nos ti pod ¾a od se ku 5 naj ne skôr do
kon ca roka na sle du jú ce ho po roku, v kto rom mu bol
po diel za pla te nej dane po u ká za ný, ale bo ich po u ži je
v roz po re s úče lom pod ¾a od se ku 5, na kto rý sa pos ky -
tol, vz�a hu jú sa na pri jí ma te ¾a usta no ve nia o po ru še ní
roz poč to vej dis cip lí ny pod ¾a oso bit né ho pred pi su,146)
pri čom je po vin ný po diel za pla te nej dane vrá ti� do štát -
ne ho roz po čtu do 90 dní odo dňa vzni ku sku toč nos ti,
s kto rou je spo je ná po vin nos� vrá ti� pos kyt nu tý po diel
za pla te nej dane.

(13) Z úda jov správ cov dane o pos kyt nu tí po dielu za -
pla te nej dane zos ta vu je Da ňo vé ria di te¾ stvo Slo ven skej
re pub li ky roč ný pre h¾ad pri jí ma te ¾ov pod ¾a sta vu
k 31. de cem bru pred chá dza jú ce ho ka len dár ne ho roka. 
V roč nom pre h¾a de pri jí ma te ¾ov sa uvá dza ná zov pri jí -
ma te ¾a a jeho síd lo a sú hrn po dielov za pla te nej dane,
kto ré boli pri jí ma te ¾o vi pos kyt nu té. Roč ný pre h¾ad pri -
jí ma te ¾ov za pred chá dza jú ci rok zve rej ňu je Da ňo vé ria -
di te¾ stvo Slo ven skej re pub li ky vždy do 31. ja nu ára bež -
né ho roka a zá ro veň ten to pre h¾ad za sie la ko mo re.

(14) Pri jí ma te¾, kto ré ho sú hrn po dielov za pla te nej
dane z príj mov fy zic kých osôb a práv nic kých osôb v roč -
nom pre h¾a de pri jí ma te ¾ov pod ¾a od se ku 13 je vyš ší ako 
100 000 Sk, je po vin ný do 12 me sia cov odo dňa zve rej -
ne nia zo zna mu pod ¾a od se ku 13 za sla� pres nú špe ci fi -
ká ciu po u ži tia pri ja té ho po dielu na zve rej ne nie v Ob -
chod nom ves tní ku, kto rá ob sa hu je naj mä výš ku a účel
po u ži tia po dielu za pla te nej dane, spô sob po u ži tia po -
dielu za pla te nej dane, prí pad ne vý rok au dí to ra, ak to
usta no vu je oso bit ný pred pis.1) 

(15) Ak pri jí ma te¾ ne spl ní po vin nos� pod ¾a od se -
ku 14, ko mo ra ne za ra dí pri jí ma te ¾a do zo zna mu pri jí -
ma te ¾ov na ob do bie troch ro kov po čnúc ro kom, v kto -
rom do šlo k ne spl ne niu po vin nos ti pod ¾a od se ku 14.
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144
) § 10 zá ko na Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

145
) Zá kon č. 211/2000 Z. z. o slo bod nom prí stu pe k in for má ciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

146
) § 47 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



Š IES  TA  ČASŤ

SPO LOČ NÉ, PRE CHOD NÉ
A ZÁ VE REČ NÉ USTA NO VE NIA

§ 51

Pos tup pri pre cho de úč to va nia zo sús ta vy jed no du -
ché ho úč tov níc tva do sús ta vy po dvoj né ho úč tov níc tva
a na opak, a po dro bnos ti o usta no ve niach toh to zá ko na
usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý
vydá mi nis ter stvo.

§ 52

(1) Na da ňo vé po vin nos ti vrá ta ne pe ná le za rok 2003
a pred chá dza jú ce roky s vý nim kou pod ¾a od se ku 14
a na zda ne nie príj mov zo zá vis lej čin nos ti a funk čných
po žit kov zúč to va ných do 31. de cem bra 2003 pod ¾a zá -
ko na č. 366/1999 Z. z. o da niach z príj mov v zne ní ne -
skor ších pred pi sov a vy pla te ných do 31. ja nu ára 2004
a na vy ko na nie ich roč né ho zúč to va nia sa po u ži je zá -
kon č. 366/1999 Z. z. o da niach z príj mov v zne ní ne -
skor ších pred pi sov.

(2) Oslo bo de nie, ú¾a vy a iné zvý hod ne nia uplat ne né
pod ¾a do te raj ších pred pi sov sa uplat nia až do uply nu -
tia le ho ty, do kto rej sa na ne oslo bo de nie, ú¾a vy ale bo
iné zvý hod ne nie vz�a hu je. Pod mien ky usta no ve né na
uplat ne nie oslo bo de nia od dane ale bo zní že nia dane
pod ¾a § 4 ods. 1 písm. m), § 5 ods. 7, § 13 ods. 3 až 7 a
ú¾a vy na pa u šál nej dani pod ¾a § 16 ods. 1 a 2 zá ko na
č. 366/1999 Z. z. o da niach z príj mov v zne ní ne skor -
ších pred pi sov, uplat ne ných do 31. de cem bra 2003 sa
po u ži jú aj po na do bud nu tí účin nos ti toh to zá ko na. Ná -
rok na ú¾a vu na pa u šál nej dani pod ¾a zá ko na
č. 366/1999 Z. z. o da niach z príj mov v zne ní ne skor -
ších pred pi sov za ni ká dňom účin nos ti toh to zá ko na.

(3) Da ňov ní ci, kto rí vznik li v le ho tách pod ¾a § 35
a 35a zá ko na č. 366/1999 Z. z. o da niach z príj mov
v zne ní ne skor ších pred pi sov, môžu uplat ni� ná rok na
ú¾a vy a ich čer pa nie pod ¾a do te raj ších pred pi sov, pri -
čom ne pre u ka zu jú spl ne nie pod mie nok uve de ných
v § 35 ods. 1 písm. b) zá ko na č. 366/1999 Z. z. o da -
niach z príj mov v zne ní ne skor ších pred pi sov o do dr ža -
ní po dielu spla te né ho vkla du zo zdro jov v za hra ni čí po -
čas ce lej doby čer pa nia da ňo vé ho úve ru naj me nej vo
výš ke 75 % a v § 35a ods. 1 písm. b) zá ko na č. 366/1999 
Z. z. o da niach z príj mov v zne ní ne skor ších pred pi sov
vo výš ke 60 %. Usta no ve nia oso bit né ho predpisu147) nie 
sú dotk nu té.

(4) Ú¾a vy na dani pre prí jem cov in ves tič ných sti mu -
lov pod ¾a § 35b a 35c zá ko na č. 366/1999 Z. z. o da -
niach z príj mov v zne ní ne skor ších pred pi sov sa aj po
1. ja nu ári 2004 po u ži jú na da ňov ní kov, kto rým bolo vy -
da né roz hod nu tie o pos kyt nu tí in ves tič ných sti mu lov
ob sa hu jú ce ú¾a vu na dani naj ne skôr do 31. de cem bra
2006. Ná rok na čer pa nie ú¾a vy tým to da ňov ní kom zos -
tá va za cho va ný do jej vy čer pa nia pod ¾a usta no ve ných

pod mie nok v roz hod nu tí o pos kyt nu tí in ves tič ných sti -
mu lov. 

(5) Na od chod né pod ¾a oso bit ných predpisov22) pri ja -
té po na do bud nu tí účin nos ti toh to zá ko na sa vz�a hu je
oslo bo de nie od dane pod ¾a do te raj šie ho pred pi su, ak
do 31. de cem bra 2003 slu žob ný po mer tr val naj me nej
pä� ro kov. 

(6) Ak pod mien ka tr va nia slu žob né ho po me ru, s kto -
rou oso bit ný predpis22) spá ja vznik ná ro ku na od chod -
né, bude spl ne ná až po na do bud nu tí účin nos ti toh to
zá ko na, a ak ná rok na vy pla te nie od chod né ho pod ¾a
oso bit né ho predpisu22) vznik ne do
a) 31. de cem bra 2004, za hr nie sa do zá kla du dane za

zda ňo va cie ob do bie roku 2004 suma zod po ve da jú ca
20 % z pri ja té ho od chod né ho,

b) 31. de cem bra 2005, za hr nie sa do zá kla du dane za
zda ňo va cie ob do bie roku 2005 suma zod po ve da jú ca
40 % z pri ja té ho od chod né ho,

c) 31. de cem bra 2006, za hr nie sa do zá kla du dane za
zda ňo va cie ob do bie roku 2006 suma zod po ve da jú ca
60 % z pri ja té ho od chod né ho,

d) 31. de cem bra 2007, za hr nie sa do zá kla du dane za
zda ňo va cie ob do bie roku 2007 suma zod po ve da jú ca
80 % z pri ja té ho od chod né ho.

(7) Na prí jem z pre daja bytu na do bud nu té ho pred
účin nos �ou toh to zá ko na pri ja tý po na do bud nu tí účin -
nos ti toh to zá ko na sa vz�a hu je oslo bo de nie od dane
pod ¾a do te raj šie ho pred pi su.

(8) Usta no ve nie § 30 sa po u ži je na stra ty, kto ré môže
da ňov ník od po čí ta va� pr vý krát po na do bud nu tí účin -
nos ti toh to zá ko na, aj keï boli vy ká za né pred na do bud -
nu tím účin nos ti toh to zá ko na. Da ňov ník, kto rý zni žo -
val ale bo mo hol zni žo va� zá klad dane o stra tu
vy ká za nú pred na do bud nu tím účin nos ti toh to zá ko na,
po kra ču je v jej od po čte pod ¾a do te raj ších pred pi sov.

(9) Re zer vy na op ra vy hmot né ho ma jet ku, kto rých
tvorba bola uzna ná za da ňo vý vý da vok do 31. de cem -
bra 2003, sa do čer pa jú, roz pus tia a za hr nú do zá kla du
dane pod ¾a da ňov ní kom ur če né ho plá nu opráv po čnúc
da ňo vým pri zna ním po da ným po účin nos ti toh to zá ko -
na, naj ne skôr do 31. de cem bra 2008. Re zer vy, kto rých
čer pa nie pod ¾a da ňov ní kom ur če né ho plá nu opráv na -
sta ne po 31. de cem bri 2008, sa roz pus tia do zá kla du
dane po čnúc zda ňo va cím ob do bím roku 2004 rov no -
mer ne, v kaž dom zda ňo va com ob do bí vo výš ke jed nej
pä ti ny z cel ko vej sumy vy tvo re nej re zer vy. Ak do 31. de -
cem bra 2008 za nik ne da ňov ník zru še ním bez lik vi dá -
cie, roz púš �a re zer vy práv ny ná stup ca pod ¾a pr vej vety
naj ne skôr do 31. de cem bra 2008. Ak do 31. de cem bra
2008 je na da ňov ní ka vy hlá se ný kon kurz, roz pus tia sa
re zer vy naj ne skôr do 31. de cem bra 2008; ak po vy hlá -
se ní kon kur zu dô jde k zru še niu da ňov ní ka v kon kur ze
bez práv ne ho ná stup cu, roz pus tia sa re zer vy naj ne -
skôr do dňa zá ni ku toh to da ňov ní ka. Ak do 31. de cem -
bra 2008 za nik ne da ňov ník v dô sled ku zru še nia s lik vi -
dá ciou, roz pus tia sa re zer vy naj ne skôr do dňa zá ni ku
da ňov ní ka. Rov na ko sa budú čer pa� ale bo roz púš �a� aj
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re zer vy na op ra vu hmot né ho ma jet ku v od pi so vej sku -
pi ne 2, kto rých tvor ba ne bo la uzna ná za da ňo vý vý da -
vok už v roku 2003.

(10) Zos tat ky re zerv a op rav ných po lo žiek uzná va -
ných za vý dav ky (ná kla dy) na do siah nu tie, za bez pe če -
nie a udr ža nie príj mov pod ¾a do te raj ších pred pi sov vy -
tvo re ných do 31. de cem bra 2003 ok rem re zerv na
op ra vy hmot né ho ma jet ku, kto rých pos tup pri čer pa ní
a roz pus te ní je uve de ný v od se ku 9, sa pre vá dza jú do
na sle du jú ce ho zda ňo va cie ho ob do bia a po va žu jú sa za
re zer vy ale bo op rav né po lo žky pod ¾a toh to zá ko na.

(11) Zos tat ky re zerv v ban kov níc tve, kto rých tvor ba
bola uzna ná za da ňo vý vý da vok pod ¾a do te raj šie ho
pred pi su, sa za hr nú do príj mov v ob do bí ich čer pa nia
naj ne skôr do ob do bia pia tich ro kov po na do bud nu tí
účin nos ti toh to zá ko na.

(12) Príj my a vý dav ky (ná kla dy), kto ré sa pod ¾a do te -
raj šie ho pred pi su za hŕ ňa li do zá kla du dane až po za -
pla te ní ale bo pri ja tí úhra dy, za úč to va né do 31. de cem -
bra 2003 do vý no sov ale bo ná kla dov da ňov ní ka sa
za hr nú do zá kla du dane, s vý nim kou pod ¾a od se ku 1,
v tom zda ňo va com ob do bí, v kto rom budú za pla te né
ale bo pri ja té aj po 31. de cem bri 2003. 

(13) Na zda ne nie ne pe ňaž ných vkla dov do zá klad né -
ho ima nia ob chod nej spo loč nos ti ale bo druž stva usku -
toč ne ných do 31. de cem bra 2003 sa po u ži je do te raj ší
pred pis.

(14) Pri po da ní da ňo vé ho pri zna nia po na do bud nu tí
účin nos ti toh to zá ko na sa ne za hr nie do zá kla du dane
roz diel z oce ne nia jed not li vých zlo žiek od pi so va né ho
ma jet ku vy ko na né ho pod ¾a oso bit né ho predpisu1) ku
dňu zru še nia da ňov ní ka bez lik vi dá cie vz�a hu jú ci sa
k ma jet ku da ňov ní ka, pri kto rom práv ny ná stup ca po -
kra ču je v od pi so va ní a na do bú da te ¾om zúč to va ný
 goodwill a bad will, kur zo vý roz diel z oce ne nia ma jet ku
a zá väz kov a oce ňo va cí roz diel de ri vá tov a cen ných pa -
pie rov vznik nu tý pri ich oce ňo va ní re ál nou hod no tou,
ak sú úč to va né do ná kla dov ale bo vý no sov do 31. de -
cem bra 2003.

(15) Pri zme ne od pi so vej sku pi ny hmot né ho ma jet ku
a ne hmot né ho ma jet ku, pri zme ne doby od pi so va nia,
roč nej od pi so vej sadz by ale bo ko efi cien tu je da ňov ník
po vin ný vy ko na� tie to zme ny aj pri tom ma jet ku, kto rý
od pi so val pod ¾a do te raj šie ho pred pi su, pri čom už
uplat ne né od pi sy sa spät ne ne up ra vu jú. 

(16) Da ňov ník, kto rý ob sta ral a od pi so val do 31. de -
cem bra 2003 do prav né pros tried ky, na kto ré sa vz�a -
ho va la li mi to va ná vstup ná cena pod ¾a § 24 ods. 2
písm. a) zá ko na č. 366/1999 Z. z. o da niach z príj mov
v zne ní ne skor ších pred pi sov ale bo li mi to va ná výš ka
ná jom né ho za hr no va né ho do da ňo vých vý dav kov  po -
d¾a § 24 ods. 3 písm. f) zá ko na č. 366/1999 Z. z. o da -
niach z príj mov v zne ní ne skor ších pred pi sov, po kra ču -
je po 31. de cem bri 2003 v od pi so va ní z pre u ká za nej
vstup nej ceny ale bo v za hr no va ní ná jom né ho do da ňo -
vých vý dav kov z pre u ká za nej výš ky ná jom né ho do hod -
nu té ho v ná jom nej zmlu ve, pri čom po 31. de cem bri
2003 môže do da ňo vých vý dav kov za hr nú� len od pi sy
a ná jom né pri pa da jú ce na zda ňo va cie ob do bia na sle -

du jú ce po 31. de cem bri 2003. Od pi sy a ná jom né, kto ré
pre sa ho va li zá ko nom usta no ve ný li mit do 31. de cem -
bra 2003, ne mô že da ňov ník do da toč ne za hr nú� do zá -
kla du dane po 31. de cem bri 2003.

(17) Na zmlu vy o ná jme pri do jed na ní prá va kúpy
pre na ja tej veci uza tvo re né do 31. de cem bra 2003 sa
po u ži je do te raj ší pred pis. Zme ny vy plý va jú ce zo skrá te -
nia od pi so vých le hôt hmot né ho ma jet ku v § 30 ods. 1
zá ko na č. 366/1999 Z. z. o da niach z príj mov v zne ní
ne skor ších pred pi sov je mož né vy ko na� len po vzá jom -
nej do ho de ná jom cu a pre na jí ma te ¾a. 

(18) Tvor ba op rav ných po lo žiek k ne pre ml ča ným po -
h¾a dáv kam, pri kto rých je ri zi ko, že ich dlž ník úpl ne
ale bo čias toč ne ne za pla tí, kto ré boli za hr nu té do príj -
mov do 31. de cem bra 2003, pri čom ich splat nos� na -
sta la po 31. de cem bri 2001, sa uzná do da ňo vých vý -
dav kov vo výš ke a pod ¾a pod mie nok uve de ných v § 25
ods. 1 písm. v) tre �om bode zá ko na č. 366/1999 Z. z.
o da niach z príj mov v zne ní ne skor ších pred pi sov, ak
ide o po h¾a dáv ky, kto ré vznik li do 31. de cem bra 2003.
Usta no ve nie § 20 ods. 14 sa po u ži je na po h¾a dáv ky,
kto ré vznik li po na do bud nu tí účin nos ti toh to zá ko na. 

(19) Da ňov ník, kto rý k 31. de cem bru 2003 ale bo po
tom to ter mí ne spl nil pod mien ky na od pis po h¾a dáv ky,
kto rej splat nos� na sta la do 31. de cem bra 2002, do da -
ňo vých vý dav kov pod ¾a § 24 ods. 2 písm. s) sied me ho
bodu zá ko na č. 366/1999 Z. z. o da niach z príj mov
v zne ní ne skor ších pred pi sov, od pí še tie to po h¾a dáv ky
do da ňo vých vý dav kov pod ¾a pod mie nok toh to zá ko na,
ak sa o tr va lom upus te ní od vy má ha nia ne pre ml ča nej
po h¾a dáv ky úč to va lo v ná kla doch po 31. de cem bri
2002; na po stú pe nie tej to po h¾a dáv ky po 31. de cem bri
2003 sa po u ži jú usta no ve nia § 24 ods. 2 písm. r) zá ko -
na č. 366/1999 Z. z. o da niach z príj mov v zne ní ne -
skor ších pred pi sov. Na za hr no va nie od pus te nej sumy
zá väz ku do zá kla du dane, pri slú cha jú cej k tým to po -
h¾a dáv kam, sa po u ži jú usta no ve nia § 23 ods. 27 zá ko -
na č. 366/1999 Z. z. o da niach z príj mov v zne ní ne -
skor ších pred pi sov. 

(20) Na zda ne nie príj mu z pre daja cen ných pa pie rov
ob sta ra ných pred účin nos �ou toh to zá ko na sa po u ži jú
usta no ve nia § 4 ods. 1 písm. d), § 10 ods. 3 písm. a)
a § 58 ods. 8 zá ko na č. 366/1999 Z. z. o da niach z príj -
mov v zne ní ne skor ších pred pi sov aj po 31. de cem bri
2003.

(21) Na zda ne nie príj mu z pre vo du člen ských práv
druž stva ale bo z pre vo du účas ti na ob chod ných spo loč -
nos tiach, ak ne jde o pre daj cen ných pa pie rov, ob sta ra -
ných pred účin nos �ou toh to zá ko na, ak doba me dzi na -
do bud nu tím a pre vo dom pre sa hu je pä� ro kov, sa
po u ži jú usta no ve nia § 4 ods. 1 písm. h) zá ko na
č. 366/1999 Z. z. o da niach z príj mov v zne ní ne skor -
ších pred pi sov aj po 31. de cem bri 2003.

(22) Na zda ne nie vý no sov zo štát nych dlho pi sov zne -
jú cich na cu dziu menu, kto ré boli vy da né do 31. de -
cem bra 2003, sa po u ži jú do te raj šie pred pi sy.

(23) Na zda ne nie úro kov, vý hier ale bo iných vý no sov
ply nú cich z vkla dov na vklad ných kniž kách, z pe ňaž -
ných pros tried kov bež ných úč tov a z vkla do vých úč tov
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pri pí sa ných k 31. de cem bru 2003 sa po u ži je do te raj ší
pred pis. Usta no ve nie § 36 ods. 2 písm. e) zá ko na
č. 366/1999 Z. z. o da niach z príj mov v zne ní ne skor -
ších pred pi sov sa po u ži je na zda ne nie úro ku ale bo iné -
ho vý no su ply nú ce ho fy zic kej oso be z vkla du na účte
s do hod nu tou do bou via za nos ti naj me nej troch ro kov,
kto rý nie je ur če ný na pod ni ka nie, za pod mien ky, že vý -
ber is ti ny a úro ku na sta ne až po uply nu tí tej to do hod -
nu tej doby via za nos ti, ak sa vklad ukon čí naj ne skôr do
31. de cem bra 2006 a úrok sa pri pí še naj ne skôr do
31. de cem bra 2006.

(24) Usta no ve nie § 3 ods. 2 písm. c) a § 12 ods. 7
písm. c), pod ¾a kto ré ho uve de né pl ne nia nie sú zda ňo -
va né, sa po u ži je na po diely na zis ku vy ká za nom za zda -
ňo va cie ob do bie po na do bud nu tí účin nos ti toh to zá ko -
na, na vy rov na cie po diely a na po diely na lik vi dač nom
zos tat ku, na vy pla te nie kto rých vzni kol ná rok po na do -
bud nu tí účin nos ti toh to zá ko na. Uve de né sa po u ži je aj
na prí pa dy vy plá ca nia tých to príj mov sub jek tom so
síd lom ale bo byd li skom mimo úze mia Slo ven skej re -
pub li ky.

(25) Usta no ve nie § 23 ods. 2 písm. f) sa po u ži je na
hmot ný ma je tok bez od plat ne odo vzda ný po 31. de cem -
bri 2003.

(26) Pri po su dzo va ní spl ne nia pod mie nok na po u ká -
za nie po dielu za pla te nej dane pod ¾a § 50 sa v roku 2004 
po u ži jú usta no ve nia § 48 a 51a zá ko na č. 366/1999
Z. z. o da niach z príj mov v zne ní ne skor ších pred pi sov.

(27) Usta no ve nie § 17 ods. 13 o zá ni ku da ňov ní ka
zru še ním bez lik vi dá cie pri zlú če ní, sply nu tí a roz de le ní 
ob chod nej spo loč nos ti ale bo druž stva so síd lom v člen -
skom štá te Eu róp skej únie sa pr vý krát uplat ní v zda ňo -
va com ob do bí, v kto rom sa Slo ven ská re pub li ka sta ne
čle nom Eu róp skej únie.

(28) Zme ny vy plý va jú ce zo spô so bu úč to va nia pod ¾a
§ 86 ods. 1 písm. i) a l) opat re nia mi nis ter stva
č. 23 054/2002-92, kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti 
o po stu poch úč to va nia a rám co vej úč to vej os no ve pre
pod ni ka te ¾ov úč tu jú cich v sús ta ve po dvoj né ho úč tov -
níc tva (ozná me nie č. 740/2002 Z. z.) na úč toch 01 —
Dlho do bý ne hmot ný ma je tok, 381 — Ná kla dy bu dú cich
ob do bí a 382 — Kom plex né ná kla dy bu dú cich ob do bí,
vy spo ria da da ňov ník v zá kla de dane naj ne skôr do kon -
ca roku 2006. Toto sa vz�a hu je i na da ňo vé pri zna nia
po da né po na do bud nu tí účin nos ti toh to zá ko na. 

(29) Do za ča tia pred dav ko vé ho ob do bia pod ¾a § 34
v roku 2004 pla tia da ňov ní ci, kto rí sú fy zic ký mi oso ba -
mi, pred dav ky na daň vy po čí ta né pod ¾a do te raj šie ho
pred pi su.

(30) Usta no ve nie § 6 ods. 8 písm. a) a § 58 ods. 9 zá -
ko na č. 366/1999 Z. z. o da niach z príj mov v zne ní ne -
skor ších pred pi sov sa po u ži je na pe ňaž né zvý hod ne nie
v sú vis los ti s pô žič ka mi pos kyt nu tý mi pred účin nos �ou 
toh to zá ko na.

(31) Na od chod né sud cov a pro ku rá to rov pod ¾a oso -

bit ných predpisov148) sa vz�a hu je oslo bo de nie od dane
pod ¾a do te raj šie ho pred pi su, ak je
a) pri ja té do 31. de cem bra 2004,
b) pri ja té po 31. de cem bri 2004 a ak

1. vý kon funk cie sud cu tr val do 31. de cem bra 2004
naj me nej pä� ro kov ale bo 

2. za po čí ta te¾ ná prax pro ku rá to ra do siah la do
31. de cem bra 2004 naj me nej pä� ro kov. 

(32) Ak pod mien ka pod ¾a od se ku 31 písm. b) bo dov 1
a 2, s kto rý mi oso bit né predpisy148) spá ja jú vznik ná ro -
ku na od chod né, bude spl ne ná až po 31. de cem bri
2004 a ak ná rok na vy pla te nie od chod né ho pod ¾a oso -
bit ných predpisov148) vznik ne do
a) 31. de cem bra 2005, za hr nie sa do zá kla du dane za

zda ňo va cie ob do bie roku 2005 suma zod po ve da jú ca
20 % z pri ja té ho od chod né ho,

b) 31. de cem bra 2006, za hr nie sa do zá kla du dane za
zda ňo va cie ob do bie roku 2006 suma zod po ve da jú ca
40 % z pri ja té ho od chod né ho,

c) 31. de cem bra 2007, za hr nie sa do zá kla du dane za
zda ňo va cie ob do bie roku 2007 suma zod po ve da jú ca
60 % z pri ja té ho od chod né ho,

d) 31. de cem bra 2008, za hr nie sa do zá kla du dane za
zda ňo va cie ob do bie roku 2008 suma zod po ve da jú ca
80 % z pri ja té ho od chod né ho.

(33) Po mer ná čas� úro ko vé ho vý no su z dlho pi sov
a pok lad nič ných po u ká žok úč to va ná do 31. de cem bra
2003 do vý no sov, ne za hr no va ná do zá kla du dane pod ¾a 
§ 23 ods. 4 písm. a) zá ko na č. 366/1999 Z. z. o da niach
z príj mov v zne ní ne skor ších pred pi sov sa za hr nie do
zá kla du dane v zda ňo va com ob do bí, v kto rom po na do -
bud nu tí účin nos ti toh to zá ko na dô jde k ich pre daju
ale bo k ich splat nos ti.

(34) Pri po da ní da ňo vé ho pri zna nia po na do bud nu tí
účin nos ti toh to zá ko na sa tvor ba re zerv na ne vy fak tu -
ro va né do dáv ky a služ by, na ne vy čer pa né do vo len ky
a na vy plá ca nie pré mií a od mien, úč to va ná do ná kla dov 
do 31. de cem bra 2003 za hr nie aj do da ňo vých vý dav -
kov. 

(35) Na úče ly vy čís le nia zá kla du dane pod ¾a § 5 a 6
toh to zá ko na mož no v zda ňo va com ob do bí roka 2004
od po čí ta� prí spe vok na do pln ko vé dô chod ko vé po is te -
nie, kto rý za pla tí da ňov ník s príj ma mi pod ¾a § 5 ale bo
§ 6 v roku 2004, a to naj viac vo výš ke a spô so bom pod ¾a
zá ko na č. 366/1999 Z. z. o da niach z príj mov v zne ní
ne skor ších pred pi sov.

(36) Pos tup pri pre cho de z evi den cie príj mov, hmot né -
ho ma jet ku a ne hmot né ho ma jet ku vy u ží va né ho na pod -
ni ka nie, po h¾a dá vok a zá väz kov, pri ja tých a vy da ných
úč tov ných do kla dov, kto rú vie dol da ňov ník pod ¾a § 15
zá ko na č. 366/1999 Z. z. o da niach z príj mov v zne ní ne -
skor ších pred pi sov, do sús ta vy jed no du ché ho úč tov níc -
tva ale bo po dvoj né ho úč tov níc tva usta no ví vše obec ne zá -
väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo.
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§ 53

Zru šu jú sa:

1. zá kon č. 366/1999 Z. z. o da niach z príj mov v zne ní
zá ko na č. 358/2000 Z. z., zá ko na č. 385/2000 Z. z.,
zá ko na č. 466/2000 Z. z., zá ko na č. 154/2001 Z. z.,
zá ko na č. 381/2001 Z. z., zá ko na č. 561/2001 Z. z.,
zá ko na č. 565/2001 Z. z., zá ko na č. 247/2002 Z. z.,

zá ko na č. 437/2002 Z. z., zá ko na č. 472/2002 Z. z.,
zá ko na č. 473/2002 Z. z. a zá ko na č. 163/2003 Z. z.,

2. zá kon č. 368/1999 Z. z. o re zer vách a op rav ných po -
lo žkách na zis te nie zá kla du dane z príj mov.

§ 54

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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ZA RA DE NIE HMOT NÉ HO MA JET KU DO OD PI SO VÝCH SKU PÍN

Od pi so vá sku pi na 1

Položka1) KP2) Názov3)

1 — 1 01.21.11 Ho vä dzí do by tok ple men ný a chov ný

1 — 2 01.22.11 Ovce ple men né a chov né

1 — 3 01.22.12 Kozy ple men né a chov né

1 — 4 01.22.13 Len: so má re, muly a mu li ce ple men né

1 — 5 01.23.10 Oší pa né ple men né a chov né

1 — 6 01.24.1 Hy di na ple men ná a chov ná: len husi a gu ná re

1 — 7 25.24.25 Ochran né po krýv ky hla vy: klo bú ky a iné po krýv ky z ka u ču ku
 ale bo plas tov

1 — 8 25.24.27 Kan ce lár ske a škol ské pot re by z plas tov

1 — 9 26.15.23 La bo ra tór ne sklo, sklo pre zdra vot níc tvo a far ma ce u tic ké úče ly

1 — 10 26.24.1 La bo ra tór na che mic ká ale bo iná tech nic ká ke ra mi ka

1 — 11   26.81.11  Mlyn ské ka me ne, brús ne ka me ne, brús ne ko tú če a po dob né vý rob ky

1 — 12 28.62 Ná stro je, ok rem 28.62.50 — ostat né ná stro je

1 — 13 29.32.14 Roz me tá va če hno ja a ume lých hno jív

1 — 14   29.32.4  Me cha nic ké prí stro je na strie ka nie, roz stre ko va nie a roz pra šo va nie
 kva pa lín ale bo práš kov pre po ¾no hos po dár stvo ale bo zá hrad níc tvo

1 — 15 29.32.5 Samo nak la da cie ale bo samo výk lop né prí ve sy a ná ve sy
 na po ¾no hos po dár ske úče ly

1 — 16 29.32.65 Stro je a prí stro je pre po ¾no hos po dár stvo, zá hrad níc tvo, les níc tvo,
 hy di nár stvo a vče lár stvo inde ne za ra de né

1 — 17 29.40.5 Ruč né ná ra die pne u ma tic ké ale bo so vsta va ným mo to rom

1 — 18 30.0 Kan ce lár ske stro je a po čí ta če

1 — 19 32.20.11 Vy sie la cie prí stro je pre rá dio te le fó niu, rá dio te le gra fiu, roz hla so vé
 ale bo te le víz ne vy sie la nie

1 — 20 32.20.12 Te le víz ne ka me ry

1 — 21 32.20.20 Elek tric ké prí stro je pre drô to vé te le fó ny a te le gra fiu

1 — 22   32.30.11  Roz hla so vé pri jí ma če ok rem auto rá dií fun gu jú cich bez von kaj šie ho
 zdro ja ener gie

1 — 23 32.30.44 Pri jí ma cie prí stro je pre rá dio te le fó niu ale bo rá dio te le gra fiu
 inde ne uve de né

1 — 24   33.2  Me ra cie, kon trol né, tes to va cie, na vi gač né a iné prí stro je a za ria de nia

1 — 25 33.3 Za ria de nia na ria de nie vý rob ných pro ce sov

1 — 26 33.40.22 Bi no ku lár ne, mo no ku lár ne ïa le ko h¾a dy a ostat né op tic ké
 te le sko py, ostat né as tro no mic ké prí stro je

1 — 27 34.10.2 Ostat né auto mo bi ly (vrá ta ne do dáv ko vých do uži toč né ho
 za �a že nia 1,5 t)

1 — 28 34.10.3 Mo to ro vé vo zid lá na pre pra vu 10 a viac osôb (auto bu sy) ok rem
 tro lej bu sov a elek tro bu sov
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1 — 29 34.10.4 Mo to ro vé vo zid lá pre ná klad nú do pra vu s uži toč ným za �a že ním
 nad 1,5 t

1 — 30   34.10.53  Mo to ro vé vo zid lá na jaz du na sne hu, špe ciál ne vo zid lá na pre pra vu
 osôb na gol fo vých ih ris kách a pod., s mo to rom

1 — 31 35.42 Bi cyk le

1 — 32 36.5 Hry a hrač ky: ok rem 36.50.4 vý rob ky pre lu na par ky, sto lo vé ale bo
 spo lo čen ské hry

1 — 33 36.63.2 Pí sa cie pot re by

1 — 34 36.63.72 Ko čí ky

1 — 35 36.63.74 Ná stro je, prí stro je a mo de ly ur če né na pred vá dza cie úče ly

1 — 36 36.63.76 Ume lé kve ty, lís tie, ovo cie a ich sú čas ti

1 — 37 36.63.77 Ostat né roz lič né vý rob ky inde ne uve de né

Od pi so vá sku pi na 2

Položka1) KP2) Názov3)

2 — 1 01.22.13 Len: kone ple men né, úžit ko vé a chov né

2 — 2 17.40.2 Ostat né kon fekč né vý rob ky

2 — 3 17.51.1 Ko ber ce a dláž ko vé tex tí lie

2 — 4 17.52 Pov ra zníc ke vý rob ky, šnú ry, laná, sie �o vi ny, mo tú zy

2 — 5 17.54 Ostat né tex tí lie inde ne uve de né

2 — 6 19.2 Braš nár ske a sed lár ske vý rob ky a iné vý rob ky z kože

2 — 7 20.30.2 Mon to va né stav by z dre va: ak nie sú samo stat ný mi sta veb ný mi
 ob jekt mi ale bo tech no lo gic kým za ria de ním (pod ¾a roz hod nu tia
 prí sluš né ho úra du ži vot né ho pros tre dia)

2 — 8 22.1 Kni hy, no vi ny a ostat né tla čia ren ské ma te riá ly a zá zna mo vé mé diá

2 — 9 25.23.2 Mon to va né stav by z plas tov (pre fab ri ko va né bun ky), ak nie sú
 samo stat ný mi sta veb ný mi ob jekt mi ale bo tech no lo gic kým
 za ria de ním (pod ¾a roz hod nu tia prí sluš né ho úra du ži vot né ho
 pros tre dia)

2 — 10 25.24 Ostat né vý rob ky z plas tov ok rem:
 — 25.24.25 — Ochran né po krýv ky hla vy
 — 25.24.27 — Kan ce lár ske a škol ské pot re by z plas tov

2 — 11 28.61 No žiar sky to var

2 — 12 28.63 Zám ky a ko va nie

2 — 13 28.71 Oce ¾o vé sudy a po dob né ná do by

2 — 14 28.72 Ná do by z ¾ah kých ko vov

2 — 15 29.11.11 Prí ves né lod né mo to ry

2 — 16 29.12 Čer pad lá a kom pre so ry

2 — 17 29.22.14 Len: že ria vy sta veb né (kon štru ova né pre sta veb níc tvo)

2 — 18 29.22.15 Vid li co vé sto ho va cie vo zí ky, iné vo zí ky vy ba ve né zdví ha cím
 a ma ni pu lač ným za ria de ním, ma lé �a ha če po u ží va né
 na že lez nič ných sta ni ciach

2 — 19 29.22.17 Pne u ma tic ké a ostat né ele vá to ry a do prav ní ky na ne pre tr ži té
 pre mies tňo va nie to va ru a ma te riá lov

2 — 20 29.22.18 Ostat né zdví ha cie, ma ni pu lač né, na kla da cie ale bo vy kla da cie
 za ria de nia

2 — 21 29.23.13 Chla dia ce a mra zia ce stro je, te pel né čer pad lá ok rem za ria de ní
 pre do mác nos�
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2 — 22 29.24.2 Stro je a prí stro je na čis te nie ale bo su še nie fliaš, ba le nie a vá že nie,
 strie ka cie a roz stre ko va cie prí stro je, ko vo plas tic ké tes ne nia

2 — 23 29.24.3 Od stre div ky, ka lan dre a pre daj né auto ma ty

2 — 24 29.24.4 Stro je, prí stro je a la bo ra tór ne za ria de nia inde ne uve de né
 na spra co va nie ma te riá lu vý rob ný mi po stup mi spo čí va jú ci mi
 v zme ne tep lo ty

2 — 25 29.24.6 Umý vač ky ria du prie my sel né ho cha rak te ru

2 — 26 29.31 Trak to ry pre po ¾no hos po dár stvo a les níc tvo

2 — 27 29.32 Ostat né stro je pre po ¾no hos po dár stvo a les níc tvo ok rem:
 — 29.32.14 — Roz metá vače hno ja a ume lých hno jív
 — 29.32. 4 — Me cha nic ké prí stro je na strie ka nie, roz stre ko va nie
                    ale bo roz pra šo va nie kva pa lín ale bo práš kov
                    pre po ¾no hos po dár stvo ale bo zá hrad níc tvo

 — 29.32.5 — Samo nak la da cie ale bo samo výk lop né prí ve sy a ná ve sy
                   na po ¾no hos po dár ske úče ly
 — 29.32.65 — Stro je a prí stro je pre po ¾no hos po dár stvo, zá hrad níc tvo,
                    les níc tvo, hy di nár stvo a vče lár stvo

2 — 28   29.4  Ob rá ba cie stro je ok rem 29.40.5 — ruč né ná ra die pne u ma tic ké ale bo
 so vsta va ným mo to rom

2 — 29 29.52.1 Stro je na hl bin nú �až bu

2 — 30 29.52.2 Stro je na pre mies tňo va nie ze mi ny a po vrcho vú �až bu s vlast ným
 po ho nom ok rem ko le so vých rý pa diel a na kla da čov

2 — 31 29.52.3 Ostat né stro je na po vrcho vú �až bu

2 — 32 29.52.4 Stro je a za ria de nia na trie de nie, roz dr ve nie, zmie ša va nie
 a jed no du ché spra co va nie ze mi ny, ka me ňa, rúd a ostat ných
 ne rast ných lá tok

2 — 33 29.52.5 Pá so vé trak to ry

2 — 34 29.53.1 Stro je pre po tra vi nár sky prie my sel a spra co va nie ta ba ku

2 — 35 29.54 Stro je pre tex til ný, odev ný a ko žiar sky prie my sel

2 — 36 29.56 Ostat né úče lo vé stro je

2 — 37 29.6 Zbra ne a mu ní cia

2 — 38 29.7 Prí stro je pre do mác nos� inde ne de fi no va né

2 — 39 31.10.31 Elek tric ké ge ne rá to ro vé ag re gá ty s pies to vým vzne to vým mo to rom
 s vnú tor ným spa ¾o va ním

2 — 40 31.4 Aku mu lá to ry, gal va nic ké člán ky a ba té rie

2 — 41 31.5 Elek tric ké zdro je svet la a svie tid lá

2 — 42 31.62 Ostat né elek tric ké vy ba ve nie

2 — 43 32.20 Te le víz ne a roz hla so vé vy sie la če, drô to vé te le fó ny a ïa le ko pis né
 prí stro je ok rem:
  — 32.20.11 — Vy sie la cie prí stro je pre rá dio te le fó niu, rá dio te le gra fiu,
                    roz hla so vé ale bo te le víz ne vy sie la nie
 — 32.20.12 — Te le víz ne ka me ry
 — 32.20.20 — Elek tric ké prí stro je pre drô to vé te le fó ny a te le gra fiu

2 — 44   32.30  Te le víz ne a roz hla so vé pri jí ma če, prí stro je na zá znam a rep ro duk ciu
 zvu ku ale bo ob ra zu ok rem:
 — 32.20.11 — Roz hla so vé pri jí ma če ok rem auto rá dií fun gu jú cich
                     bez von kaj šie ho zdro ja ener gie

 — 32.30.44 — Pri jí ma cie prí stro je pre rá dio te le fó niu ale bo
                     rá dio te le gra fiu

2 — 45 33.10 Zdra vot níc ke a chi rur gic ké za ria de nia, prí stro je na or to pe dic ké
 úče ly

2 — 46 33.20.3 Pres né váhy, kres lia ce, ry so va cie, po čí ta cie, me ra cie prí stro je
 a ná stro je a pod.
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2 — 47 33.4 Op tic ké ná stro je a fo to gra fic ké za ria de nia ok rem:
 — 33.40.22 — Bi no ku lár ne, mo no ku lár ne ïa le ko h¾a dy a ostat né
                     op tic ké te le sko py, ostat né as tro no mic ké prí stro je,
                     op tic ké mik ro sko py

2 — 48 33.50.1 Ho di ny a ho din ky

2 — 49 34.10.3 Len: tro lej bu sy a elek tro bu sy

2 — 50 34.10.51 Te rén ne vy klá pa cie vozy (dam pe ry)

2 — 51 34.10.52 Že ria vo vé auto mo bi ly

2 — 52 34.10.54 Mo to ro vé vo zid lá na špe ciál ne úče ly inde ne uve de né

2 — 53 34.20.2 Prí ve sy a ná ve sy: kon taj ne ry

2 — 54 34.30.20 Ostat né samo stat né pred me ty pre mo to ro vé vo zid lá

2 — 55 35.12 Re kre ačné a špor to vé člny

2 — 56 35.20.33 Len: vo zid lá ko ¾a jo vé ban ské a lo kál ky
 (že lez ni ce oso bit né ho ur če nia)

2 — 57 35.3 Lie tad lá a koz mic ké lode

2 — 58 35.41.1 Mo to cyk le a prí ves né vo zí ky k mo to cyk lom

2 — 59 35.43 Vo zí ky pre in va li dov

2 — 60 35.50.1 Ostat né do prav né za ria de nia inde ne uve de né

2 — 61 36.1 Ná by tok

2 — 62 36.3 Hu dob né ná stro je

2 — 63 36.4 Špor to vé vý rob ky

2 — 64 36.50.4 Vý rob ky pre lu na par ky, pre sto lo vé ale bo spo lo čen ské hry

2 — 65 36.63.1 Ko lo to če, hoj dač ky, strel ni ce a ostat né lu na par ko vé at rak cie

2 — 66 Tech nic ké zhod no te nie ne hnu te¾ nej kul túr nej pa miat ky

Od pi so vá sku pi na 3

Položka1) KP2) Názov3)

3 — 1 26.61.20 Mon to va né stav by z be tó nu (pre fab ri ko va né bun ky), ak nie sú
 samo stat ný mi sta veb ný mi ob jekt mi ale bo tech no lo gic kým
 za ria de ním (pod ¾a roz hod nu tia prí sluš né ho úra du ži vot né ho
 pros tre dia)

3 — 2 28.11.10 Mon to va né stav by z ko vov (pre fab ri ko va né bun ky ple cho vé), ak nie
 sú samo stat ný mi sta veb ný mi ob jekt mi ale bo tech no lo gic kým
 za ria de ním (pod ¾a roz hod nu tia prí sluš né ho úra du ži vot né ho
 pros tre dia)

3 — 3 28.21 Ná dr že, cis ter ny, kade a po dob né zá sob ní ky z ko vov

3 — 4 28.30 Ge ne rá to ry na vý ro bu pary ok rem kot lov na cen trál ny ohrev
 tep lej vody

3 — 5 28.75.21 Pan cie ro vé a spev ne né skri ne, pan cie ro vé prie hrad ky a dve re
 z oby čaj ných ko vov

3 — 6 28.75.22 Kar to té ko vé skri ne, zo ra ïo va če spi sov a pod.

3 — 7 28.75.24 Soš ky a po dob né de ko rač né pred me ty, rámy na ob ra zy a zr kad lá

3 — 8 28.75.27 Ostat né vý rob ky z oby čaj ných ko vov inde ne uve de né

3 — 9 28.75.3 Meče, te sá ky, bo dá ky, ko pi je a po dob né seč né a bod né zbra ne

3 — 10 29.11.12 Zá ži ho vé spa ¾o va cie pies to vé lod né mo to ry, ostat né mo to ry

3 — 11 29.11.13 Pies to vé vzne to vé mo to ry s vnú tor ným za pa ¾o va ním

3 — 12 29.11.2 Tur bí ny

3 — 13 29.21.1 Pece, ho rá ky a ich sú čas ti
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3 — 14 29.22 Zdví ha cie a do prav né za ria de nia

3  — 15   29.23.11  Vý men ní ky tep la, prí stro je a za ria de nia na skva pa lňovanie vzdu chu
 ale bo iných ply nov

3 — 16 29.23.12 Kli ma ti zač né za ria de nia

3 — 17 29.23.14 Stro je a prí stro je na fil tro va nie a čis te nie ply nov inde ne uve de né

3 — 18 29.23.2 Ven ti lá to ry (ok rem sto lo vých)

3  — 19  29.24.1  Ply no vé ge ne rá to ry, des ti lač né, fil trač né ale bo rek ti fi kač né prí stro je

3 — 20 29.51 Stro je pre me ta lur giu

3 — 21 29.52.2 Len: rý pad lá a ko le so vé na kla da če

3 — 22 31.10 Elek tro mo to ry, ge ne rá to ry a trans for má to ry

3 — 23 31.2 Elek tric ké roz vod né a spí na cie za ria de nia

3 — 24 35.11 Lode

3 — 25 35.20 Že lez nič né a elek trič ko vé lo ko mo tí vy, voz ňo vý park a ich sú čas ti
 ok rem:
  — 35.20.33 — Vo zid lá ko ¾a jo vé ban ské a lo kál ky (že lez ni ce oso bit né ho
 ur če nia)

3  — 26  Pes to va te¾ ské cel ky tr va lých po ras tov s ča som plod nos ti dlh ším ako
 tri roky

3  — 27 z kódu 2213 KS len: te le víz ne a káb lo vé roz vo dy
 z kódu 2224 KS len: te le víz ne a káb lo vé roz vo dy

3 — 28 Drob né stav by vy me dze né oso bit ným predpisom107) s vý nim kou
 uve de nou v § 22 ods. 2 písm. b) dru hom bode

Od pi so vá sku pi na 4

Položka1)  KS4)  Názov3)

4 — 1 1 Bu do vy

4 — 2 2 In ži nier ske stav by s vý nim kou kó dov uve de ných v od pi so vej
 sku pi ne 3

Po znám ky:
1
) Po lo žka — ozna ču je čís lo od pi so vej sku pi ny (1 až 4) a po ra do vé čís lo po lo žky v prí sluš nej od pi so vej sku pi ne.

2
) KP — kód kla si fi ká cie pro duk cie vy da nej vy hláš kou Šta tis tic ké ho úra du Slo ven skej re pub li ky č. 632/2002 Z. z., kto rý je roz ho du jú ci na

za ra de nie hmot né ho ma jet ku do od pi so vej sku pi ny. Ak pre struč nos� tex tá cie je ná zov vy me dze ný inak, roz ho du jú ci je kód KP.
3
) Ná zov — ob sa ho vé vy me dze nie jed not li vých po lo žiek a kó dov pre važ ne s po u ži tím tex tá cie KP, prí pad ne tex tá cie KS.

4
) KS — kód kla si fi ká cie sta vieb vy hlá se ný opat re ním Šta tis tic ké ho úra du Slo ven skej re pub li ky č. 128/2000 Z. z., kto rým sa vy hla su je

Kla si fi ká cia sta vieb.
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596

Z Á K O N
z  5. novembra 2003

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

PRVÁ  ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Základné ustanovenia

Ten to zá kon upra vu je pô sob nos�, or ga ni zá ciu a úlo hy
or gá nov štát nej sprá vy v škol stve, obcí, samo správ nych
kra jov a or gá nov škol skej samo sprá vy a ur ču je ich pô -
sob nos� v ob las ti vý ko nu štát nej sprá vy v škol stve
a škol skej samo sprá vy, v ob las ti tvor by sie te škôl, škol -
ských za ria de ní, stre dísk prak tic ké ho vy u čo va nia a pra -
co vísk prak tic ké ho vy u čo va nia Slo ven skej re pub li ky
(ïa lej len „sie�“), za ra ïo va nia, vy ra ïo va nia a zmien
v sie ti a v ob las ti zria ïo va nia a zru šo va nia škôl, škol -
ských za ria de ní, stre dísk prak tic ké ho vy u čo va nia a pra -
co vísk prak tic ké ho vy u čo va nia.

§ 2

Výkon štátnej správy v školstve
a školskej samosprávy

(1) Štát nu sprá vu v škol stve na úse ku škôl1) a škol -
ských zariadení2) pod ¾a toh to zá ko na vy ko ná va jú:
a) ria di te¾ ško ly ale bo ria di te¾ škol ské ho za ria de nia

(ïa lej len „ria di te¾“),
b) obec, 
c) samo správ ny kraj,
d) kraj ský škol ský úrad,
e) Štát na škol ská in špek cia,
f) Mi nis ter stvo škol stva Slo ven skej re pub li ky (ïa lej

len „mi nis ter stvo“),
g) iné ústred né or gá ny štát nej sprá vy, ak tak usta no -

vu je oso bit ný pred pis.3)

(2) Škol skú samo sprá vu pod ¾a toh to zá ko na vy ko ná -
va jú:
a) rada ško ly ale bo rada škol ské ho za ria de nia (ïa lej

len „rada ško ly“),
b) obec ná škol ská rada,
c) územ ná škol ská rada,
d) žiac ka škol ská rada (§ 26).

DRUHÁ  ČASŤ

RIADITE¼ ŠKOLY
A RIADITE¼ ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

§ 3

Vymenúvanie a odvolávanie riadite¾a školy
alebo riadite¾a školského zariadenia

(1) Ria di te ¾a  vy me nú va na dobu funk čné ho ob do bia
a od vo lá va zria ïo va te¾ ško ly ale bo zria ïo va te¾  škol ské ho 
za ria de nia (ïa lej len „zria ïo va te¾“). 

(2) Ak je zria ïo va te ¾om  or gán pod ¾a usta no ve nia § 2
ods. 1 písm. b) až d), vy me nú va ria di te ¾a na pä� roč né
funk čné ob do bie zria ïo va te¾ na ná vrh rady ško ly. Rada
ško ly pred kla dá  ná vrh na kan di dá ta na ria di te ¾a na zá -
kla de vý be ro vé ho ko na nia (§ 4). Ná vrh rady ško ly je pre
zria ïo va te ¾a zá väz ný.

(3) Zria ïo va te¾  sú čas ne s vy me no va ním ria di te ¾a
s ním do hod ne  pod mien ky pod ¾a oso bit né ho predpisu4)
v pra cov nej zmlu ve a určí mu pla to vé ná le ži tos ti pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.5)

(4) Ria di te ¾a ško ly ale bo ria di te ¾a škol ské ho za ria de -
nia, pri kto rom sa rada ško ly ne zria ïu je ale bo rada ško ly
ne ko ná v sta no ve nej le ho te (§ 4 ods. 4), vy me nú va  zria -
ïo va te¾  pod ¾a oso bit né ho pred pi su.6)

(5) Ria di te¾ ško ly ale bo riadite¾ škol ské ho za ria de nia
musí by� bezúhonný7) a musí spĺ ňa� tie to kva li fi kač né
pred po kla dy:
a) od bor nú a pe da go gic kú spô so bi los� po ža do va nú na

Strana 5656 Zbierka zákonov č. 596/2003 Čiastka 243

1) § 2, 9a, 10a a 33a zá ko na č. 29/1984 Zb. o sús ta ve zá klad ných a stred ných škôl (škol ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
2) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 279/1993 Z. z. o škol ských za ria de niach v zne ní ne skor ších pred pi sov.
3) Zá kon č. 29/1984 Zb. v zne ní  ne skor ších  pred pi sov.

Zá kon  Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 277/1994 Z. z. o zdra vot nej sta rost li vos ti  v zne ní ne skor ších pred pi sov.
4) § 7 ods. 3, § 42 a 43 zá ko na č. 311/2001 Z. z. Zá kon ník prá ce v zne ní ne skor ších pred pi sov.
5) Zá kon č. 553/2003 Z. z. o od me ňo va ní nie ktorých zamestnancov pri vý ko ne prá ce vo ve rej nom zá uj me a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých

zákonov.
§ 7 ods. 3 Zá kon ní ka prá ce.

6) § 5 zá ko na č. 552/2003 Z. z. o vý ko ne prá ce vo ve rej nom záujme.
§ 42 Zá kon níka prá ce v zne ní ne skor ších pred pi sov.

7) § 3 ods. 1 písm. b a § 3 ods. 3 a 4 zá ko na č. 552/2003 Z. z.



stu peň a od bor vzde la nia pre prí sluš ný druh a typ
ško ly usta no venú oso bit ným pred pi som,8)

b) naj me nej pä� ro kov pe da go gic kej pra xe,
c) ab sol vo va nie pr vej kva li fi kač nej skúš ky ale bo jej ná -

hra dy pod ¾a oso bit né ho predpisu8) ok rem ria di te ¾a
zá klad nej ume lec kej ško ly, ria di te ¾a pred škol ské ho
za ria de nia,  ria di te ¾a po ra den ské ho za ria de nia
a ria di te ¾a škol ské ho úče lo vé ho za ria de nia.

(6) Ria di te¾ ško ly ale bo ria di te¾ škol ské ho za ria de nia,
kto ré v práv nych vz�a hoch vy stu pu je vo svo jom mene
a má zod po ved nos� vy plý va jú cu z tých to vz�a hov (ïa lej
len „práv nic ká oso ba“), je za mest nan com ško ly ale bo
škol ské ho za ria de nia. 

(7) Zria ïo va te¾  od vo lá ria di te ¾a: 
a) ak bol  prá vo plat ne od sú de ný za  úmy sel ný trest ný

čin,
b) za po ru še nie po vin nos tí a ob me dze ní vy plý va jú cich

z oso bit né ho pred pi su,9)
c) za zá važ né po ru še nie vše obec ne zá väz ných práv -

nych pred pi sov,10) ale bo
d) ak ne spĺ ňa kva li fi kač né pred po kla dy pod ¾a od se -

ku 5.

(8) Zria ïo va te¾ môže od vo la� ria di te ¾a aj 
a) na ná vrh rady ško ly [§ 24 ods. 5 písm. c)],
b) ak ne ab sol vu je v ur če nom ter mí ne (§ 5 ods. 9) prí -

pra vu ve dú cich pe da go gic kých za mest nan cov pod ¾a
oso bit né ho pred pi su,11)

c) na ná vrh hlav né ho škol ské ho in špek to ra [§ 12 ods. 3 
písm. f)],

d) na ná vrh mi nis tra škol stva Slo ven skej re pub li ky
(ïa lej len „mi nis ter“), ak budú zis te né zá važ né ne -
dos tat ky  [§ 14 ods. 6 písm. j) a l)]; ria di te ¾a stred nej
zdra vot níc kej ško ly na ná vrh mi nis tra zdra vot níc tva 
Slo ven skej re pub li ky.

(9) Ak zria ïo va te¾  od vo lá va ria di te ¾a  pod ¾a od se ku 7
písm. b) a c) a od se ku 8 písm. b) až d), vy ža du je sa vy jad -
re nie prí sluš nej rady ško ly.  Ak prí sluš ná rada ško ly ne -
pred lo ží vy jad re nie zria ïo va te ¾o vi do 15 dní od do ru če nia 
žia dos ti o vy jad re nie, zria ïo va te¾ môže ria di te ¾a od vo la�
aj bez vy jad re nia prí sluš nej rady ško ly.

(10) Ak zria ïo va te¾ od vo lá ria di te ¾a pod ¾a od se kov 7 a 8, 
po ve rí  pe da go gic ké ho za mest nan ca ško ly ale bo škol ské -
ho za ria de nia ve de ním ško ly ale bo škol ské ho za ria de nia
do vy me no va nia no vé ho ria di te ¾a pod ¾a oso bit né ho pred -
pi su.12)

(11) Vo veci vy me nú va nia a od vo lá va nia ria di te ¾a ško ly
ale bo ria di te ¾a škol ské ho za ria de nia, kto ré ho zria ïo va te -

¾om je or gán pod ¾a § 2 ods. 1 písm. b) až d), vy stu pu je za
zria ïo va te ¾a sta ros ta obce, pred se da samo správ ne ho
kra ja ale bo pred nos ta kraj ské ho škol ské ho úra du. Na
vy me nú va nie a od vo lá va nie ria di te ¾a sa ne vz�a hu je oso -
bit ný pred pis.13)

§ 4

Výberové konanie

(1) Vý be ro vé ko na nie na vy me no va nie ria di te ¾a  vy hla -
su je  zria ïo va te¾  a vý be ro vé ko na nie na vy me no va nie
ostat ných ve dú cich za mest nan cov ško ly ale bo škol ské -
ho za ria de nia vy hla su je za mest ná va te¾ spô so bom usta -
no ve ným oso bit ným pred pi som.14)  Ozná me nie o vy hlá -
se ní vý be ro vé ho ko na nia na vy me no va nie ria di te ¾a
ok rem úda jov ur če ných oso bit ným predpisom14) ïa lej
ob sa hu je po žia dav ku na pred lo že nie ná vr hu kon cep cie
roz vo ja ško ly ale bo škol ské ho za ria de nia.

(2) Vý be ro vou ko mi siou na vý be ro vé ko na nie na vy -
me no va nie ria di te ¾a je  rada ško ly. 

(3)  Rada ško ly pri zý va na vý be ro vé ko na nia  zá stup cu
zria ïo va te ¾a a zá stup cu kraj ské ho škol ské ho úra du.
Pri zva ní zá stup co via majú hlas po rad ný.

(4) Ná vrh na vy me no va nie ria di te ¾a  po dá va rada ško ly
na zá kla de vý be ro vé ho ko na nia naj ne skôr do dvoch me -
sia cov od jeho vy hlá se nia. 

(5) Ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak, vz�a hu jú sa na
vý be ro vé ko na nia na vy me no va nie ria di te ¾a usta no ve nia
oso bit né ho pred pi su.14)

(6) Vý be ro vé ko na nie na vy me no va nie ostat ných ve dú -
cich za mest nan cov ško ly ale bo škol ské ho za ria de nia sa
usku toč ňu je pod ¾a oso bit né ho pred pi su.14)

§ 5

(1) Ško lu a škol ské za ria de nie ria di ria di te¾.

(2) Ria di te¾  zod po ve dá za
a) do dr žia va nie učeb ných plá nov, 
b) do dr žia va nie učeb ných os nov,
c) do dr žia va nie vzde lá va cích štan dar dov, 
d) ïal šie vzde lá va nie pe da go gic kých a ne pe da go gic -

kých za mest nan cov,
e) od bor nú a pe da go gic kú úro veň  výchovno-vzde lá -

vacej prá ce ško ly ale bo  škol ské ho za ria de nia, 
f) roz po čet, financovanie15) a efek tív ne vy u ží va nie fi -

nanč ných pros tried kov ur če ných na za bez pe če nie
čin nos ti ško ly ale bo škol ské ho za ria de nia,
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8) Vy hláš ka Mi nis ter stva škol stva  Slo ven skej re pub li ky č. 41/1996 Z. z. o od bor nej a pe da go gic kej spô so bi los ti  pe da go gic kých za mest nan -
cov v zne ní ne skor ších pred pi sov.

9) § 9 a10 zá ko na č. 552/2003 Z. z.
10) Na prí klad § 47 zá ko na č. 303/1995 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách v zne ní ne skor ších pred pi sov,  zá kon č. 314/2001 Z. z. o ochra ne pred

po žiar mi,  zá kon č. 330/1996 Z. z. o bez peč nos ti a ochra ne zdra via pri prá ci v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 138/1991 Zb. o ma jet ku 
obcí v zne ní ne skor ších pred pi sov.

11) § 5 vy hláš ky Mi nis ter stva škol stva Slo ven skej re pub li ky č. 42/1996 Z. z. o ïal šom vzde lá va ní pe da go gic kých pra cov ní kov.
12) Zá kon č. 552/2003 Z. z.
13) § 11 ods. 4 písm. k) zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 369/1990 Zb. o obec nom zria de ní v zne ní ne skor ších pred pi sov.

§ 11 ods. 2 písm. g) zá ko na č. 302/2001 Z. z. o samo sprá ve vyš ších územ ných cel kov (zá kon o samo správ nych kra joch) v zne ní zá ko na
č. 445/2001 Z. z.

14) Zá kon č. 552/2003 Z. z.
15) § 2 zá ko na č. 597/2003 Z. z. o fi nan co va ní zá klad ných škôl, stred ných škôl a škol ských za ria de ní.



g) riad ne hos po dá re nie s ma jet kom v sprá ve ale bo vo
vlast níc tve ško ly ale bo škol ské ho za ria de nia.

(3) Ria di te¾ zá klad nej ško ly vy ko ná va štát nu sprá vu
v pr vom stup ni. Roz ho du je o
a) pri ja tí žia ka do ško ly,
b) od kla de za čiat ku po vin nej škol skej do chádz ky žia ka,
c) do da toč nom od lo že ní pl ne nia po vin nej škol skej do -

chádz ky žia ka,
d) oslo bo de ní žia ka od po vin nos ti do chá dza� do ško ly,
e) oslo bo de ní žia ka od vzde lá va nia sa v jed not li vých

vy u čo va cích pred me toch ale bo ich čas tí,
f) po vo le ní pl ni� po vin nú škol skú do chádz ku mimo

úze mia Slo ven skej re pub li ky,
g) ulo že ní vý chov ných opat re ní,
h) po vo le ní vy ko na� ko mi sio nál nu skúš ku,
i) po vo le ní vy ko na� skúš ku z jed not li vých vy u čo va -

cích pred me tov aj uchá dza čo vi, kto rý nie je žia kom
ško ly,

j) ur če ní prí spev ku zá kon né ho zá stup cu žia ka na
čias toč nú úhra du ná kla dov za sta rost li vos� pos ky -
to va nú žia ko vi v ško le a v škol skom za ria de ní.16)

(4) Ria di te¾ stred nej ško ly vy ko ná va štát nu sprá vu
v pr vom stup ni. Roz ho du je o
a) pri ja tí žia ka na štú dium na stred nú ško lu ale bo uči -

liš te,17)
b) oslo bo de ní žia ka od po vin nos ti do chá dza� do ško ly,
c) oslo bo de ní žia ka od štú dia jed not li vých vy u čo va cích 

pred me tov ale bo ich čas tí,
d) umož ne ní štú dia žia ka pod ¾a in di vi du ál ne ho učeb -

né ho plá nu,
e) po vo le ní ab sol vo va� čas� štú dia v ško le ob dob né ho

typu v za hra ni čí,
f) pre ru še ní štú dia,
g) po vo le ní zme ny štu dij né ho ale bo učeb né ho od bo ru,
h) pre ra de ní žia ka na zá klad nú ško lu po čas pl ne nia

po vin nej škol skej do chádz ky,
i) po vo le ní opa ko va� roč ník,
j) ulo že ní vý chov ných opat re ní,
k) po vo le ní vy ko na� ko mi sio nál nu skúš ku,
l) po vo le ní vy ko na� skúš ku z jed not li vých vy u čo va -

cích pred me tov aj uchá dza čo vi, kto rý nie je žia kom
ško ly,

m) pri zna ní šti pen dia,
n) ur če ní prí spev ku zá kon né ho zá stup cu žia ka na

čias toč nú úhra du ná kla dov za sta rost li vos� pos ky -
to va nú žia ko vi v ško le a v škol skom za ria de ní (§ 35).

(5) Ria di te¾ zá klad nej ume lec kej ško ly roz ho du je o
a) pri ja tí a za ra de ní uchá dza čov na štú dium,
b) pre ru še ní štú dia,
c) po vo le ní po stu pu do vyš šie ho roč ní ka,
d) pred čas nom skon če ní štú dia,

e) po vo le ní opa ko va� roč ník,
f) po vo le ní vy ko na� op rav nú skúš ku,
g) ur če ní prí spev ku zá kon né ho zá stup cu žia ka na čias -

toč nú úhra du ná kla dov spo je ných so štú diom.18)

(6) Ria di te¾ škol ské ho za ria de nia roz ho du je  o
a) pri ja tí žia ka do škol ské ho za ria de nia,
b) ulo že ní vý chov ných opat re ní,
c) ur če ní prí spev ku zá kon né ho zá stup cu žia ka na

čias toč nú úhra du ná kla dov za sta rost li vos� pos ky -
to va nú žia ko vi v škol skom za ria de ní (§ 35),

d) ïal ších opat re niach, ak tak usta no vu je oso bit ný
pred pis.2)

Ria di te¾ škol ské ho za ria de nia, kto ré ho zria ïo va te ¾om
je kraj ský škol ský úrad (§ 10 ods. 5), roz ho du je v pr vom
stup ni [písm. a) až d)] v rám ci vý ko nu štát nej sprá vy
v škol stve.

(7) Ria di te¾  pred kla dá zria ïo va te ¾o vi na schvá le nie
a rade ško ly na vy jad re nie
a) ná vr hy na poč ty pri jí ma ných žia kov,
b) ná vrh na za ve de nie štu dij ných ale bo učeb ných od -

bo rov a ich za me ranie, 
c) ná vrh na úpra vy v učeb ných plá noch a v sklad be

vy u čo va ných vo li te¾ ných a ne po vin ných pred me tov
a pred po kla da né poč ty žia kov v tých to pred me toch,

d) ná vrh roz po čtu,
e) ná vrh na vy ko ná va nie pod ni ka te¾ skej čin nos ti ško ly

ale bo škol ské ho za ria de nia,
f) sprá vu o výchovno-vzdelávacej čin nos ti, jej vý sled -

koch a pod mien kach pod ¾a § 14 ods. 5 písm. e),
g) sprá vu o vý sled koch hos po dá re nia ško ly ale bo škol -

ské ho za ria de nia,  
h) kon cepč ný zá mer roz vo ja ško ly ale bo škol ské ho za -

ria de nia roz pra co va ný naj me nej  na dva roky a kaž -
do roč ne jeho vy hod no te nie,

i) in for má ciu o pedagogicko-organizačnom a  mate -
riálno- technickom za bez pe če ní  výchovno-vzdelá -
vacieho pro ce su.

(8) Opod stat ne nos� vý hrad voči ob sa hu sprá vy pod ¾a 
od se ku 7 písm. f) po su dzu je Štát na škol ská in špek cia.

(9) Ria di te¾ a ostat ní ve dú ci pe da go gic kí za mest nan ci
sú po vin ní ab sol vo va� prí pra vu ve dú cich pe da go gic kých
za mest nan cov,19) kto rú za čnú naj ne skôr do jed né ho
roka od vyme no va nia do funk cie a skon čia ju naj ne skôr
do troch ro kov od ob sa de nia funk cie.

(10) Ak zá kon ný zá stup ca die �a �a ne dbá o riad ne pl ne -
nie po vin nej škol skej do chádz ky svoj ho die �a �a,20) ozná -
mi ria di te¾ túto sku toč nos� prí sluš né mu or gá nu štát nej
sprá vy a obci, v kto rej má zá kon ný zá stup ca die �a �a tr -
va lý po byt. 

(11) Zá kon ný zá stup ca die �a �a ne dbá o riad ne pl ne nie
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16) § 33a zá ko na č. 29/1984 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 279/1993 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

17) § 18 a 19 zá ko na č. 29/1984 Zb.
18) § 33a zá ko na č. 29/1984 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
19) § 4 ods. 6 vy hláš ky Mi nis ter stva škol stva Slo ven skej re pub li ky č. 41/1996 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov. 

§ 5 vy hláš ky Mi nis ter stva škol stva Slo ven skej re pub li ky č. 42/1996 Z. z. 
20) § 36 zá ko na č. 29/1984 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



po vin nej škol skej do chádz ky, naj mä ak ne pri hlá si die �a
na po vin nú škol skú do chádz ku ale bo ak die �a ne os pra -
ve dl ne ne vy ne chá viac ako 15 vy u čo va cích ho dín v me -
sia ci.21)

TRETIA  ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

§ 6

Obec

(1) Obec pri pre ne se nom vý ko ne štát nej správy22) zria -
ïu je a zru šu je zá klad né ško ly pod ¾a sie te (§ 15).

(2) Obec pri vý ko ne  samosprávy23) zria ïu je a zru šu je
pod ¾a sie te
a) zá klad né ume lec ké ško ly,
b) ma ter ské ško ly,
c) škol ské klu by detí,
d) škol ské stre di ská zá uj mo vej čin nos ti,
e) cen trá vo¾ né ho času,
f) za ria de nia škol ské ho stra vo va nia  pre  žia kov zá -

klad ných škôl a pre deti ma ter ských škôl,
g) ja zy ko vé ško ly pri zá klad ných ško lách,
h) stre di ská slu žieb ško le.

(3) Obec vytvá ra pod mien ky na
a) vý cho vu a vzde lá va nie detí a žia kov naj mä tým, že

zria ïu je ško ly a škol ské za ria de nia, 
b) pl ne nie po vin nej škol skej do chádz ky v zá klad ných

ško lách, kto rých je zria ïo va te ¾om,
c) za bez pe če nie vý cho vy a vzde lá va nia detí a žia kov so

špe ciál ny mi výchovno-vzdelávacími potrebami24)
v ško lách a v škol ských za ria de niach, kto rých je
zria ïo va te ¾om,

d) za bez pe če nie vý cho vy a vzde lá va nia detí a žia kov
s mi mo riad nym nad a ním a talentom25) v ško lách
a v škol ských za ria de niach, kto rých je zria ïo va te -
¾om.

(4) Obec vy ko ná va štát nu sprá vu v pr vom stup ni vo
ve ciach ohro zo va nia vý cho vy a vzde lá va nia ma lo le té ho 
ale bo za ne dbá va nia sta rost li vos ti o po vin nú škol skú do -
chádz ku žia ka.26)

(5) Obec ako škol ský úrad  vy ko ná va štát nu sprá vu
v dru hom stup ni vo ve ciach, v kto rých v pr vom stup ni
roz ho dol ria di te¾ zá klad nej ško ly, kto rej je prí sluš ná obec 
zria ïo va te ¾om (§ 5 ods. 3).  Ak obec nie je škol ským úra -
dom (§ 7), vý kon štát nej sprá vy v dru hom stup ni pod ¾a
tohto od se ku a čin nos ti pod ¾a od se ku 8 písm. a), c) a d)
za bez pe ču je pre ňu kraj ský škol ský úrad.

(6) Pô sob nos� obce pod ¾a od se ku 5 a od se ku 8 písm.
a), c) a d) je pre ne se ným vý ko nom štát nej sprá vy. Na ná -

kla dy spo je né s pre ne se ným vý ko nom štát nej sprá vy
pod ¾a od se ku 5 a od se ku 8 písm. a), c) a d) pos ky tu je štát 
obci fi nanč né pros tried ky pros tred níc tvom kraj ské ho
škol ské ho úra du. Výš ka tých to pros tried kov sa od vo dzu -
je od poč tu žia kov v zá klad ných ško lách, kto rých je obec
zria ïo va te ¾om.

(7) Čin nos ti pod ¾a od se ku 5 a od se ku 8 písm. a), c) a d) 
od bor ne za bez pe ču je obci za mest na nec, kto rý spĺ ňa kva -
li fi kač né pred po kla dy pod ¾a § 7 ods. 3.

(8) Obec vo ve ciach vý cho vy a vzde lá va nia v ško lách
a škol ských za ria de niach, kto rých je zria ïo va te ¾om, ïa -
lej
a) kon tro lu je do dr žia va nie vše obec ne zá väz ných práv -

nych predpisov27) v ob las ti vý cho vy a vzde lá va nia
s vý nim kou kon tro ly pod ¾a §13 a v ob las ti škol ské -
ho stra vo va nia,

b) kon tro lu je kva li tu po dá va ných je dál v škol ských je -
dál ňach,

c) vy dá va or ga ni zač né po ky ny pre ria di te ¾ov, naj mä or -
ga ni zač né po ky ny na prí sluš ný škol ský rok,

d) pos ky tu je od bor nú a po ra den skú čin nos� ško lám
a škol ským za ria de niam, 

e) pos ky tu je práv ne po ra den stvo ria di te ¾om,
f) môže na zá kla de do ho dy vy ko ná va� administra -

tívno-technické prá ce na mzdo vom úse ku
a  pracovno právnom úse ku pre ško ly a škol ské za -
ria de nia,

g) ve die per so nál nu agen du ria di te ¾ov,
h) pred kla dá obec nej škol skej rade na vy jad re nie

1. in for má cie o pedagogicko-organizačnom a ma te -
riál nom za bez pe če ní výchovno-vzdelávacieho pro -
ce su škôl a škol ských za ria de ní,

2. ná vrh roz pi su fi nanč ných pros tried kov pre ško ly
a škol ské za ria de nia pri de le ných kraj ským škol -
ským úra dom,

3. sprá vu o vý sled koch hos po dá re nia škôl a škol -
ských za ria de ní,

4. sprá vu o výchovno-vzdelávacej čin nos ti, jej vý -
sled koch a pod mien kach škôl a škol ských za ria -
de ní, kto rých je zria ïo va te ¾om pod ¾a § 14 ods. 5
písm. e),

5. kon cep ciu in ves tič né ho roz vo ja škôl a škol ských
za ria de ní,

6. ná vr hy na zria ïo va nie ale bo zru šo va nie škôl
a škol ských za ria de ní,

7. ná vr hy na zria de nie tried s roz ší re ným vy u čo va -
ním vy u čo va cie ho pred me tu ale bo sku pi ny pred -
me tov,

8. ná vr hy na zria de nie tried pre deti a žia kov so špe -
ciál ny mi výchovno-vzdelávacími pot re ba mi a deti
a žia kov s mi mo riad nym nad a ním a ta len tom,

i) spo lu pra cu je s iný mi ob ca mi, or gán mi škol skej
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21) § 18 ods. 2 zá ko na č. 281/2002 Z. z. o prí dav ku na die �a a o prí spev ku k prí dav ku na die �a v zne ní zá ko na č.  658/2002 Z. z.
22) Zá kon č.  416/2001 Z. z. o pre cho de nie ktorých pô sob nos tí z or gá nov štát nej sprá vy na obce a na vyš šie územ né cel ky.
23) §  4 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č.  369/1990 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
24) § 3  zá ko na č. 29/1984 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
25) § 41 zá ko na č. 29/1984 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
26) § 31 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 372/1990 Zb. o prie stup koch v zne ní ne skor ších pred pi sov.

§ 36  zá ko na č. 29/1984 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
27) Zá kon Ná rod nej ra dy Slo ven skej re pub li ky č. 10/1996 Z. z. o kon tro le v štát nej sprá ve v zne ní ne skor ších pred pi sov.



samo sprá vy,  prí sluš ným kraj ským škol ským úra -
dom a iný mi štát ny mi or gán mi, s  fy zic ký mi oso ba -
mi a iný mi  práv nic ký mi  oso ba mi, s  ria di te¾ mi  pri 
za bez pe če ní per so nál ne ho ob sa de nia škôl a škol -
ských za ria de ní pe da go gic ký mi za mest nan ca mi
a ne pe da go gic ký mi za mest nan ca mi, s prí sluš ným
samo správ nym kra jom pri za bez pe če ní uby to va nia
za hra nič ných lek to rov pô so bia cich v ško lách
a v škol ských za ria de niach a s ob čian sky mi zdru že -
nia mi a iný mi  práv nic ký mi oso ba mi za obe ra jú ci mi
sa zá uj mo vou čin nos �ou detí a mlá de že a šport om
a pri za bez pe čo va ní pred me to vých olym piád a sú �a -
ží detí a žia kov škôl a škol ských za ria de ní.

(9) Opod stat ne nos� vý hrad obec nej škol skej rady  voči
ob sa hu sprá vy pod ¾a od se ku 8 písm. h) štvr té ho bodu
po su dzu je Štát na škol ská in špek cia a pod ¾a pot re by ulo -
ží opat re nia pod ¾a § 13 ods. 7.

(10) Obec spra cú va a pos ky tu je in for má cie v ob las ti vý -
cho vy a vzde lá va nia vo svo jej pô sob nos ti or gá nom štát -
nej správy28) a ve rej nos ti.29)

(11) Obec schva ¾u je ná vrh zmlu vy o ná jme a pre ná jme
škol ských bu dov a miest nos tí a o ná jme a pre ná jme pri -
¾ah lých prie sto rov ško ly a škol ské ho za ria de nia, kto rej je 
zria ïo va te ¾om.30) Obec môže po ve ri� schva ¾o va ním ria di -
te ¾a ško ly.

(12) Obec zos ta vu je plán in ves tí cií  a roz pis fi nanč ných
pros tried kov pri de le ných kraj ským škol ským úra dom
pre ško ly a škol ské za ria de nia, kto rých je zria ïo va te ¾om.

(13) Obec vy ko ná va sprá vu škôl a škol ských za ria de ní,
kto rých je zria ïo va te ¾om, a na usku toč ňo va nie výchov -
no-vzdelávacieho pro ce su za bez pe ču je
a) prie sto ry a materiálno-technické za bez pe če nie,
b) di dak tic kú tech ni ku po u ží va nú vo výchovno-vzdelá -

vacom pro ce se,
c) fi nanč né pros tried ky na mzdy, pla ty, slu žob né príj -

my a ostat né osob né vy rov na nia pod ¾a oso bit ných
pred pi sov a fi nanč né pros tried ky na pre vádz ku
a údrž bu, kto ré prerozde¾uje31) a kon tro lu je ich  vy -
u ží va nie,

d) in ves tič né pros tried ky zo štát ne ho roz po čtu a z vlast -
ných zdro jov.

(14) Zria ïo va te¾ skou pô sob nos �ou obce v pre ne se nom
vý ko ne štát nej sprá vy vo vz�a hu k zá klad ným ško lám
bez práv nej sub jek ti vi ty sa ro zu mie fi nanč né, per so nál -
ne, materiálno-technické a  prie sto ro vé za bez pe če nie
výchovno-vzdelávacieho pro ce su, pre vádz ky a rie še nia
ha va rij ných si tu á cií tých to škôl. Vo vz�a hu k zá klad ným
ško lám s práv nou sub jek ti vi tou ide o fi nanč né, mate -
riál no-technické a prie sto ro vé za bez pe če nie  výchov no -
-vzdelávacieho pro ce su, pre vádz ky a rie še nia ha va rij -

ných si tu á cií tých to škôl. Sta rost li vos� o bu do vy, v kto -
rých zá klad ná ško la síd li, je pred me tom samo správ nej
pô sob nos ti obce.

(15) Obec za bez pe ču je pod mien ky na stra vo va nie detí
a žia kov vo všet kých ško lách a škol ských za ria de niach,
kto rých je zria ïo va te ¾om, a to for mou zria ïo va nia za ria -
de ní škol ské ho stra vo va nia [ods. 2 písm. f)]. 

(16) Obec vy ko ná va ná sled nú fi nanč nú kon tro lu na
úse ku hos po dá re nia s fi nanč ný mi pros tried ka mi pri de -
le ný mi zo štát ne ho roz po čtu, zo vše obec né ho roz po čtu
Eu róp skej únie,  s ma te riál ny mi hod no ta mi a ma jet kom,
kto rý má v sprá ve, a kon tro lu je efek tív nos� a účel nos�
ich vy u ži tia.32)

(17) Obec ïa lej vy ba vu je s�až nos ti a pe tí cie ob ča nov
a zá kon ných zá stup cov detí a žia kov škôl a škol ských
za ria de ní uve de ných v od se koch 1 a 2 ok rem s�až nos tí
a pe tí cií pod ¾a §13 ods. 1; v prí pa de pot re by po žia da
o po moc pri pre šet ro va ní s�až nos tí a pe tí cií Štát nu škol -
skú in špek ciu ale bo kraj ský škol ský úrad.33)

(18) Obec pre ro kú va s ra dou ško ly a s ria di te ¾om ško -
ly ale bo škol ské ho za ria de nia, kto ré ho je zria ïo va te ¾om,
naj mä
a) kon cep ciu roz vo ja ško ly ale bo škol ské ho za ria de nia,
b) ná vrh roz pi su fi nanč ných pros tried kov pri de le ných

kraj ským škol ským úra dom na ško ly a škol ské za -
ria de nia, kto rých je zria ïo va te ¾om, a materiálno -
-technické pod mien ky na čin nos� škôl a škol ských
za ria de ní, kto rých je zria ïo va te ¾om,

c) per so nál ne, ma te riál ne a so ciál ne pod mien ky za -
mest nan cov ško ly ale bo škol ské ho za ria de nia,

d) po žia dav ky obce na skva lit ne nie sta rost li vos ti o deti
a žia kov a výchovno-vzdelávacích slu žieb pos ky to -
va ných v ško le ale bo v škol skom za ria de ní a spô sob
úhra dy ná kla dov zvý še ných z toh to dô vo du,

e) sprá vu o vý sled koch výchovno-vzdelávacej čin nos ti
a pod mien kach v ško le ale bo v škol skom za ria de ní.

(19) Obec ve die evi den ciu detí a žia kov vo veku pl ne nia 
po vin nej škol skej do chádz ky, kto rí majú v obci tr va lé
byd li sko, a ve die evi den ciu, v kto rých ško lách ju pl nia.

(20) Vo ve ciach, v kto rých v správ nom ko na ní v pr vom 
stup ni koná obec, vy ko ná va štát nu sprá vu v dru hom
stup ni kraj ský škol ský úrad.

(21) Obec, kto rá je síd lom spo loč né ho obec né ho úra -
du,34) ozná mi kraj ské mu škol ské mu úra du jeho zria de -
nie, ako aj zoz nam obcí, pre kto ré spo loč ný obec ný úrad
za bez pe ču je čin nos ti a plní úlo hy v ob las ti škol stva,
mlá de že a te le snej kul tú ry; zoz nam uve rej ňu je kaž do -
roč ne mi nis ter stvo vo Zves tiach Mi nis ter stva škol stva
Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva kul tú ry Slo ven skej
re pub li ky.

Strana 5660 Zbierka zákonov č. 596/2003 Čiastka 243

28) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 261/1995 Z. z. o štát nom in for mač nom sys té me.
29) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 211/2000 Z. z. o slo bod nom prí stu pe k in for má ciám a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko -

nov (zá kon o slo bo de in for má cií).
30) § 9 ods. 2 písm. c) zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 138/1991 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
31) Zá kon č. 597/2003 Z. z. 
32) Zá kon č. 502/2001 Z. z. o fi nanč nej kon tro le a vnú tor nom au di te a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
33) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 152/1998 Z. z. o s�až nos tiach.

Zákon č. 85/1990 Zb. o pe tič nom prá ve v zne ní zá ko na č. 242/1998 Z. z.
34) § 20a ods. 3 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 369/1990 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



§ 7

(1) Škol ským úra dom je obec, kto rá je zria ïo va te ¾om
škôl s cel ko vým poč tom naj me nej 1 000 žia kov.

(2) Za škol ský úrad sa po va žu jú aj obce, pre kto ré na
zá kla de do ho dy pod ¾a oso bit né ho predpisu35) od bor ne
za bez pe ču je úlo hy a čin nos ti v ob las ti škol stva, mlá de že
a te le snej kul tú ry spo loč ný obec ný úrad, pri čom cel ko vý
po čet žia kov škôl v tých to ob ciach je naj me nej 1 000. 

(3)  Čin nos ti obce v ob las ti škol stva pod ¾a § 6 ods. 5
a čin nos ti obce vo ve ciach od bor ných čin nos tí a po ra -
den stva výchovno-vzdelávacieho pro ce su pod ¾a § 6 ods.
8 písm. a), c) a d) od bor ne za bez pe ču je za mest na nec,
kto rý spĺ ňa tieto kva li fi kač né pred po kla dy:
a) po žia dav ku od bor nej a pe da go gic kej spô so bi los ti

pre nie ktorý druh ale bo typ ško ly,8)
b) po žia dav ku mi ni mál ne pia tich ro kov pe da go gic kej 

pra xe.

(4) Obec, kto rá je škol ským úra dom pod ¾a od se ku 2,
pred kla dá kraj ské mu škol ské mu úra du ná vrh na vy da -
nie roz hod nu tia o po tvr de ní škol ské ho úra du (§ 10).

(5) Ak prí de k zru še niu do ho dy pod ¾a od se ku 2, ozná -
mia obce, kto ré boli škol ský mi úrad mi pod ¾a toh to od se -
ku, túto sku toč nos� ne od klad ne kraj ské mu škol ské mu
úra du.

§ 8

Školský obvod základnej školy

(1) Obec určí svo jím vše obec ne zá väz ným na ria de ním
škol ský ob vod zá klad nej ško ly zria de nej ob cou. Škol ský
ob vod zá klad nej ško ly tvo rí úze mie obce ale bo jej čas�.
Ak je  obec zria ïo va te ¾om via ce rých zá klad ných škôl,
obec svo jím vše obec ne zá väz ným na ria de ním určí škol -
ské ob vo dy pre jed not li vé zá klad né ško ly. 

(2) Ak obec ne zria di zá klad nú ško lu, môže sa do hod -
nú� so su sed ný mi ob ca mi na spo loč nom škol skom ob vo -
de zá klad nej ško ly. Ak sa ta ká to do ho da ne u zatvorí
a bude ohroz e né pl ne nie po vin nej škol skej do chádz ky
žia kov, roz hod ne o spo loč nom škol skom ob vo de zá klad -
nej ško ly  kraj ský škol ský úrad.

(3) Žiak plní po vin nú škol skú do chádz ku v zá klad nej
ško le v škol skom ob vo de, v kto rom má tr va lé byd li sko,
ak sa zá kon ný zá stup ca žia ka ne roz hod ne pod ¾a od se -
ku 4. 

(4) Žiak môže pl ni� po vin nú škol skú do chádz ku v zá -
klad nej ško le mimo škol ské ho ob vo du, v kto rom má tr -
va lé byd li sko, so sú hla som ria di te ¾a zá klad nej ško ly, do
kto rej sa hlá si. Ria di te¾ zá klad nej ško ly, do kto rej bol
žiak pri ja tý, ozná mi túto sku toč nos� ria di te ¾o vi zá klad -
nej ško ly v škol skom ob vo de, v kto rom má žiak tr va lé
byd li sko, ako aj zria ïo va te ¾o vi zá klad nej ško ly, do kto rej
bol žiak pri ja tý. Obec, kto rá je zria ïo va te ¾om tej to zá -
klad nej ško ly, ozná mi obci, v kto rej má žiak tr va lé byd li -
sko, jeho pri ja tie do zá klad nej ško ly v prí sluš nom škol -
skom ob vo de. 

(5) V prí pa de vy ra de nia zá klad nej ško ly zo sie te a jej
ná sled né ho zru še nia obec určí škol ský ob vod zá klad nej
ško ly, v kto rom budú žia ci zru še nej zá klad nej ško ly pl ni� 
po vin nú škol skú do chádz ku pod ¾a od se kov 3 a 4. Ak sa
tak ne sta ne, škol ský ob vod zá klad nej ško ly, v kto rom
budú žia ci zru še nej zá klad nej ško ly pl ni� po vin nú škol -
skú do chádz ku, určí kraj ský škol ský úrad. 

(6) Ak si obec na účel za bez pe če nia po vin nej škol skej
do chádz ky ne zria di zá klad nú ško lu, zá klad nú ško lu
s ma ter skou ško lou, je ško la v obci, s kto rou má obec
zria de ný spo loč ný škol ský ob vod a v kto rej bude žiak pl -
ni� po vin nú škol skú do chádz ku, po vin ná  z pros tried kov  
štát ne ho roz po čtu uhra di� zá kon né mu zá stup co vi žia ka
ces tov né ná kla dy na do pra vu žia ka do tej to ško ly vo výš -
ke ceny hro mad nej do pra vy, ak ne za bez pe čí do pra vu žia -
ka inak.

(7) Ško la, v kto rej žiak plní po vin nú škol skú do chádz -
ku, za bez pe ču je pod ¾a od se ku 6 aj ná kla dy na do pra vu
žia ka spä� do mies ta tr va lé ho byd li ska.

§ 9

Samosprávny kraj

(1) Samo správ ny kraj pri pre ne se nom vý ko ne štát nej
správy22) zria ïu je a zru šu je pod ¾a sie te 
a) stred né ško ly,
b) uči liš tia,
c) stre di ská prak tic ké ho vy u čo va nia.

(2) Samo správ ny kraj pri vý ko ne  samosprávy36) zria -
ïu je a zru šu je pod ¾a sie te
a) zá klad né ume lec ké ško ly,
b) záujmovo-vzdelávacie za ria de nia ok rem ja zy ko vých

škôl pri zá klad ných ško lách,
c) do mo vy mlá de že,
d) za ria de nia škol ské ho stra vo va nia,
e) za ria de nia prak tic ké ho vy u čo va nia,
f) stre di ská slu žieb ško ly,
g) ško ly v prí ro de,
h) cen trá vo¾ né ho času s územ nou pô sob nos �ou samo -

správ ne ho kra ja,
i) škol ské stre di ská zá uj mo vej čin nos ti.

(3) Ak samo správ ny kraj zru ší ško lu ale bo škol ské za -
ria de nie (od se ky 1 a 2),  určí ško lu ale bo škol ské za ria de -
nie, kto ré bude ïa lej pl ni� úlo hy zru še nej ško ly ale bo
škol ské ho za ria de nia. 

(4) Samo správ ny kraj vy tvá ra pod mien ky na vý cho vu
a vzde lá va nie a na pl ne nie po vin nej škol skej do chádz ky
v stred ných ško lách, pod mien ky na za bez pe če nie vý cho -
vy a vzde lá va nia detí a žia kov so špe ciál ny mi  výchovno-
- vzdelávacími pot re ba mi,24) detí a žia kov s mi mo riad -
nym nad a ním a talentom25) v ško lách a v škol ských za -
ria de niach, kto rých je zria ïo va te ¾om.

(5) Samo správ ny kraj  vy ko ná va štát nu sprá vu v dru -
hom stup ni vo ve ciach, v kto rých v pr vom stup ni roz ho -
dol ria di te¾  ško ly pod ¾a od se ku 1 (§ 5 ods. 4).

(6) Pô sob nos� samo správ ne ho kra ja pod ¾a od se ku 5 je
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35) § 20a zá ko na Slo ven skej  ná rod nej rady č. 369/1990 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
36) § 4 zá ko na č. 302/2001 Z. z.



pre ne se ným vý ko nom štát nej sprá vy. Na ná kla dy spo je -
né s pre ne se ným vý ko nom štát nej sprá vy pod ¾a od se ku 5 
pos ky tu je štát samo správ ne mu kra ju fi nanč né  pro -
striedky pros tred níc tvom kraj ské ho škol ské ho úra du.
Výš ka tých to pros tried kov sa od vo dzu je od poč tu žia kov
v ško lách, kto rých je samo správ ny kraj zria ïo va te ¾om.

(7) Čin nos ti pod ¾a od se ku 5 a od se ku 8 písm.  a), c) a d)
za bez pe ču je  samo správ ne mu kra ju za mest na nec, kto rý
spĺ ňa kva li fi kač né pred po kla dy pod ¾a § 7 ods. 3.

(8) Samo správ ny kraj v ob las ti vý cho vy a vzde lá va nia 
a) kon tro lu je do dr žia va nie vše obec ne zá väz ných práv -

nych predpisov27) v ob las ti škol ské ho stra vo va nia,
v ob las ti vý cho vy a vzde lá va nia s vý nim kou kon tro -
ly pod ¾a §13 v ško lách a v škol ských za ria de niach,
kto rých je zria ïo va te ¾om, 

b) kon tro lu je kva li tu po dá va ných je dál v za ria de niach
škol ské ho stra vo va nia, kto rých je zria ïo va te ¾om,

c) po pre ro ko va ní s prí sluš ným kraj ským škol ským
úra dom vy dá va or ga ni zač né po ky ny pre ria di te ¾ov
škôl a škol ských za ria de ní, kto rých je zria ïo va te -
¾om,

d) pos ky tu je od bor nú a po ra den skú čin nos� ško lám
a škol ským za ria de niam, kto rých je zria ïo va te ¾om,
v roz sa hu § 6 ods. 8 písm. d),

e) pos ky tu je práv ne po ra den stvo ria di te ¾om škôl
a škol ských za ria de ní, kto rých je zria ïo va te ¾om,

f) ve die per so nál nu agen du ria di te ¾ov škôl a škol ských 
za ria de ní, kto rých je zria ïo va te ¾om,

g) pre ro kú va s prí sluš ným ústred ným or gá nom štát -
nej sprá vy a so ciál ny mi part ner mi ná vr hy na zria de -
nie, zru še nie ale bo ob me dze nie čin nos ti stred ných
od bor ných uči líš�, stred ných od bor ných škôl, zdru -
že ných stred ných škôl, stre dísk prak tic ké ho vy u čo -
va nia a pra co vísk prak tic ké ho vy u čo va nia,

h) pre ro kú va s ria di te¾ mi škôl a škol ských za ria de ní,
kto rých je zria ïo va te ¾om, a s územ nou škol skou ra -
dou
1. in for má cie o pedagogicko-organizačnom a ma te -

riál nom za bez pe če ní výchovno-vzdelávacieho pro -
ce su škôl a škol ských za ria de ní, kto rých je zria ïo -
va te ¾om,

2. ná vrh roz pi su fi nanč ných pros tried kov pri de le -
ných  kraj ským škol ským úra dom na  ško ly
a škol ské  za ria de nia, kto rých je zria ïo va te ¾om,

3. sprá vu o vý sled koch hos po dá re nia škôl a škol -
ských za ria de ní, kto rých je zria ïo va te ¾om,

4. kon cep ciu roz vo ja škôl a škol ských za ria de ní, kto -
rých je zria ïo va te ¾om,

5. ná vr hy na zria ïo va nie ale bo zru šo va nie škôl
a škol ských za ria de ní ale bo na ob me dze nie ich
čin nos ti,

6. ná vr hy na za ve de nie no vých štu dij ných a učeb -
ných od bo rov a za me ra ní,

7. sprá vu o výchovno-vzdelávacej čin nos ti, jej vý -
sled koch a pod mien kach škôl a škol ských za ria -
de ní, kto rých je zria ïo va te ¾om pod ¾a § 14 ods. 5
písm. e),

i) spo lu pra cu je s ob ca mi, iný mi samo správ ny mi kraj -
mi, or gán mi škol skej samo sprá vy, prí sluš ným kraj -
ským škol ským úra dom a iný mi or gán mi štát nej
sprá vy, s  fy zic ký mi oso ba mi a iný mi práv nic ký mi
oso ba mi,

j) spo lu pra cu je s ria di te¾ mi pri za bez pe če ní per so nál -
ne ho ob sa de nia škôl a škol ských za ria de ní, kto rých
je zria ïo va te ¾om, pe da go gic ký mi za mest nan ca mi
a ne pe da go gic ký mi za mest nan ca mi,

k) spo lu pra cu je s ob ca mi vo svo jej územ nej pô sob nos ti 
a s prí sluš ným kraj ským škol ským úra dom pri za -
bez pe če ní uby to va nia za hra nič ných lek to rov pô so -
bia cich v ško lách a v škol ských za ria de niach, kto -
rých je zria ïo va te ¾om,

l) spo lu pra cu je s ob čian sky mi zdru že nia mi a iný mi
práv nic ký mi oso ba mi  za obe ra jú ci mi sa zá uj mo vou
čin nos �ou detí a mlá de že a šport om a pri za bez pe -
čo va ní pred me to vých olym piád a sú �a ží detí a žia -
kov škôl a škol ských za ria de ní vo svo jej územ nej pô -
sob nos ti,

m)spo lu pra cu je s prí sluš ný mi ústred ný mi or gán mi
štát nej sprá vy a so ciál ny mi part ner mi v otáz kach
od bor né ho vzde lá va nia a prí pra vy mlá de že na po vo -
la nia.

(9) Opod stat ne nos� vý hrad zria ïo va te ¾a ale bo územ nej
škol skej rady voči ob sa hu sprá vy pod ¾a od se ku 8 písm. h), 
sied me ho bodu po su dzu je Štát na škol ská in špek cia.

(10) Samo správ ny kraj spra cú va a pos ky tu je in for má -
cie v ob las ti vý cho vy a vzde lá va nia vo svo jej pô sob nos ti
or gá nom štát nej správy28) a ve rej nos ti,29) naj mä zve rej -
ňu je zo zna my vo¾ ných miest v stred ných ško lách vo svo -
jej zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti po jed not li vých ter mí noch
pri jí ma cie ho ko na nia v prí sluš nom škol skom roku.

(11) Samo správ ny kraj schva ¾u je ná vrh zmlu vy o ná jme 
a pre ná jme škol ských bu dov a miest nos tí a o ná jme pri -
¾ah lých prie sto rov ško ly a škol ské ho za ria de nia, kto rých 
je zria ïo va te ¾om. Samo správ ny kraj môže po ve ri� schva -
¾o va ním ria di te ¾a ško ly.

(12) Samo správ ny kraj zos ta vu je plán in ves tí cií a roz pis 
fi nanč ných pros tried kov pri de le ných kraj ským škol -
ským úra dom pre ško ly a škol ské za ria de nia, kto rých je
zria ïo va te ¾om. 

(13) Samo správ ny kraj vy ko ná va sprá vu škôl a škol -
ských za ria de ní, kto rých je zria ïo va te ¾om, a na usku -
toč ňo va nie výchovno-vzdelávacieho pro ce su za bez pe ču -
je
a) prie sto ry a materiálno-technické za bez pe če nie,
b) di dak tic kú tech ni ku po u ží va nú vo výchovno-vzde lá -

va com pro ce se,
c) fi nanč né pros tried ky na mzdy, pla ty, slu žob né príj -

my a ostat né osob né vy rov na nia pod ¾a oso bit ných
pred pi sov a fi nanč né pros tried ky na pre vádz ku
a údrž bu, kto ré pre roz de ¾u je31) a kon tro lu je efek tív -
nos� ich vy u ží va nia,32)

d) in ves tič né pros tried ky zo štát ne ho roz po čtu
a z vlast ných zdro jov.

(14) Zria ïo va te¾ skou pô sob nos �ou samo správ ne ho
kra ja v pre ne se nom vý ko ne štát nej sprá vy vo vz�a hu ku
ško lám  pod ¾a od se ku 1 sa ro zu mie fi nanč né, per so nál -
ne, materiálno-technické a prie sto ro vé za bez pe če nie
výchovno-vzdelávacieho pro ce su, pre vádz ky a rie še nia
ha va rij ných si tu á cií tých to škôl. Sta rost li vos� o bu do vy,
v kto rých tie to ško ly síd lia, je pred me tom samo správ nej
pô sob nos ti samo správ ne ho kra ja.

(15) Samo správ ny kraj za bez pe ču je pod mien ky na stra -

Strana 5662 Zbierka zákonov č. 596/2003 Čiastka 243



vo va nie detí a žia kov  vo všet kých ško lách a škol ských
za ria de niach, kto rých je zria ïo va te ¾om, a to for mou zria -
ïo va nia za ria de ní škol ské ho stra vo va nia. 

(16) Samo správ ny kraj vy ko ná va ná sled nú fi nanč nú
kon tro lu na úse ku hos po dá re nia s fi nanč ný mi  pro -
striedkami pri de le ný mi zo štát ne ho roz po čtu, vše obec -
né ho roz po čtu Eu róp skej únie, s ma te riál ny mi hod no ta -
mi a ma jet kom,32) kto rý má v sprá ve, a kon tro lu je
efek tív nos� a účel nos� ich vy u ži tia. Samo správ ny kraj
ïa lej vy ba vu je s�až nos ti, pod nety a pe tí cie ob ča nov a zá -
kon ných zá stup cov žia kov škôl a škol ských za ria de ní
uve de ných v od se koch 1 a 2 ok rem s�až nos tí a pe tí cií
pod ¾a §13 ods. 1. V prí pa de pot re by po žia da o po moc pri
pre šet ro va ní s�až nos tí, pod netov a pe tí cií Štát nu škol -
skú in špek ciu ale bo kraj ský škol ský úrad.33)

ŠTVRTÁ  ČASŤ

PÔSOBNOS� ORGÁNOV
MIESTNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 10

Krajský školský úrad

(1) Na vý kon miest nej štát nej sprá vy v škol stve sa zria -
ïu jú kraj ské škol ské úra dy. Kraj ské škol ské úra dy sú
roz poč to vé or ga ni zá cie štá tu.37) Kraj ské škol ské úra dy sú 
fi nanč ný mi vz�ah mi za po je né na roz po čet mi nis ter stva,
kto ré voči nim plní funk ciu zria ïo va te ¾a.38) 

(2) Kraj ský škol ský úrad ria di pred nos ta, kto ré ho vy -
me nú va a od vo lá va vlá da Slo ven skej re pub li ky na ná vrh
mi nis tra škol stva.

(3) Pred nos ta kraj ské ho škol ské ho úra du ako ve dú ci
slu žob né ho úradu39) zod po ve dá za do dr žia va nie vše obec -
ne zá väz ných práv nych pred pi sov a za efek tív ne vy u ží va -
nie fi nanč ných pros tried kov a zod po ve dá za riad ne hos -
po dá re nie s ma jet kom v sprá ve kraj ské ho škol ské ho
úra du.

(4) Síd la a územ ná pô sob nos� kraj ských škol ských
úra dov sú zhod né so síd la mi a s územ nými ob vodmi
samo správ nych kra jov.40)

(5) Kraj ský škol ský úrad zria ïu je a zru šu je pod ¾a sie te
a) ma ter ské ško ly, ak to vy ža du jú oso bit né pod mien ky,
b) zá klad né ško ly, ak to vy ža du jú oso bit né pod mien ky,
c) stred né ško ly a stre di ská prak tic ké ho vy u čo va nia,

ak to vy ža du jú oso bit né pod mien ky,
d) špe ciál ne ma ter ské ško ly,
e) špe ciál ne zá klad né ško ly,
f) špe ciál ne stred né ško ly,
g) prak tic ké ško ly,
h) od bor né uči liš tia,
i) špe ciál ne vý chov né za ria de nia,
j) ško ly, v kto rých sa vý cho va a vzde lá va nie usku toč -

ňujú v cu dzom ja zy ku pod ¾a oso bit né ho pred pi su,41)

k) za ria de nia špe ciál no pe da go gic ké ho po ra den stva,
l) pedagogicko-psychologické po rad ne pre pred škol -

ské za ria de nia a zá klad né ško ly,
m)pedagogicko-psychologické po rad ne pre stred né

ško ly,
n) škol ské za ria de nia, kto ré sú sú čas �ou ško ly ale bo

škol ské ho za ria de nia uve de ných v písm. a) až i).

(6) Oso bit nou pod mien kou pod ¾a od se ku 5 písm. a) je,
že obec ne vy tvo rí pod mien ky na pred škol skú vý cho vu.
V ta kýchto prí pa doch deti na všte vu jú ma ter skú ško lu,
kto rú zria di kraj ský škol ský úrad. 

(7) Oso bit nou pod mien kou pod ¾a od se ku 5 písm. b) je,
že obec ne za bez pe čí pl ne nie po vin nej  škol skej do chádz -
ky pod ¾a toh to zá ko na a ne možno ur či� spo loč ný škol ský 
ob vod (§ 8). V ta kýchto prí pa doch žiak na všte vu je zá -
klad nú ško lu, kto rú zria di kraj ský škol ský úrad.

(8) Oso bit nou pod mien kou pod ¾a od se ku 5 písm. c) je,
že samo správ ny kraj ne za bez pe čí vý cho vu a vzde lá va nie
v po ža do va nom štu dij nom ale bo učeb nom od bo re ale bo
ide o ško lu ale bo trie du, kto rá má vznik nú� na zá kla de
me dzi ná rod nej zmlu vy. V ta kom prí pa de stred nú ško lu
zria di kraj ský škol ský úrad.

(9) Kraj ský škol ský úrad vy ko ná va štát nu sprá vu v pr -
vom stup ni vo veci roz ho do va nia o rov no cen nos ti do kla -
dov o vzde la ní vy da ných zá klad ný mi ško la mi a stred ný -
mi ško la mi v za hra ni čí (§ 31 až 34).

(10) Kraj ský škol ský úrad roz ho du je v dru hom stup ni
vo ve ciach ohro zo va nia vý cho vy a vzde lá va nia ma lo le té -
ho žia ka ale bo za ne dbá va nia sta rost li vos ti o po vin nú
škol skú do chádz ku žia ka, v kto rých v pr vom stup ni roz -
hod la obec.

(11) Kraj ský škol ský úrad roz ho du je v dru hom stup ni
vo ve ciach, v kto rých v pr vom stup ni roz ho du je 
a) ria di te¾ ško ly ale bo ria di te¾ škol ské ho za ria de nia,

kto ré ho je zria ïo va te ¾om,
b) ria di te¾ zá klad nej ško ly, kto rej zria ïo va te ¾om je

obec, kto rá nie je škol ským úra dom pod ¾a § 7.

(12) Kraj ský škol ský úrad vy ko ná va kon tro lu vo veci za -
bez pe čo va nia čin nos tí a úloh obcí a samo správ nych
kra jov v ob las ti škol stva, mlá de že a te le snej kul tú ry pod -
¾a § 7.

(13) Kraj ský škol ský úrad spra cúva pod kla dy na šta tis -
tic ké spra co va nie úda jov o vý cho ve a vzde lá va ní v ško -
lách a v škol ských za ria de niach v jeho územ nej pô sob -
nos ti.

(14) Kraj ský škol ský úrad svo jím roz hod nu tím po tvr -
dzu je, že obec je škol ským úra dom pod ¾a § 7 ods. 2. Ak
kraj ský škol ský úrad ne po tvr dí obec ako škol ský úrad
pod ¾a § 7 ods. 2, vy ko ná va čin nos ti obce ako škol ské ho
úra du kraj ský škol ský úrad.

(15)  Kraj ský škol ský úrad vy me nú va pred se dov skú -
šob ných ko mi sií pre zá ve reč né skúš ky, ma tu rit né skúš -
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ky, ab sol vent ské skúš ky a štát ne ja zy ko vé skúš ky
v jeho územ nej pô sob nos ti.

(16) Kraj ský škol ský úrad spra cú va a pos ky tu je in for -
má cie v ob las ti vý cho vy a vzde lá va nia vo svo jej pô sob -
nos ti or gá nom štát nej správy28) a ve rej nos ti,29) naj mä
zve rej ňu je zo zna my vo¾ ných miest v stred ných ško lách
vo svo jej zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti po jed not li vých ter -
mí noch pri jí ma cie ho ko na nia v prí sluš nom škol skom
roku.

§ 11

(1) Kraj ský škol ský úrad zos ta vu je roz po čet fi nanč -
ných pros tried kov pre vlast ný úrad.

(2) Kraj ský škol ský úrad plní úlo hy v ob las ti fi nan co -
va nia škôl a škol ských za ria de ní pod ¾a oso bit né ho pred -
pi su.31) Kraj ský škol ský úrad zá ro veň kon tro lu je efek tív -
nos� vy u ží va nia  fi nanč ných pros tried kov pri de le ných
ško lám a škol ským za ria de niam.

(3) Kraj ský škol ský úrad vo vz�a hu ku ško lám a škol -
ským za ria de niam, kto rých je zria ïo va te ¾om, ïa lej
a) za bez pe ču je prie sto ry a materiálno-technické vy ba -

ve nie,
b) di dak tic kú tech ni ku po u ží va nú vo  výchovno -vzde -

lávacom pro ce se,
c) za bez pe ču je in ves tič nú vý stav bu škôl a škol ských

za ria de ní,
d) za bez pe ču je stra vo va nie detí a žia kov škôl a škol -

ských za ria de ní,
e) vy ko ná va ná sled nú fi nanč nú kon tro lu na úse ku

hos po dá re nia s fi nanč ný mi pros tried ka mi pri de le -
ný mi zo štát ne ho roz po čtu, vše obec né ho roz po čtu
Eu róp skej únie, s ma te riál ny mi hod no ta mi a ma jet -
kom,32) kto rý má v sprá ve, a kon tro lu je efek tív nos�
a účel nos� ich vy u ži tia,

f) vy ba vu je s�ažnosti42) a petície43) ob ča nov a zá kon -
ných zá stup cov detí a žia kov škôl a škol ských za ria -
de ní,

g) vy tvá ra pod mien ky na za bez pe če nie so ciál nej sta -
rost li vos ti o za mest nan cov škôl a škol ských za ria -
de ní,

h) ve die per so nál nu agen du ria di te ¾ov,
i) pos ky tu je práv ne po ra den stvo,
j) spo lu pra cu je s ria di te¾ mi pri za bez pe čo va ní per so -

nál ne ho ob sa de nia škôl a škol ských za ria de ní,
k) schva ¾u je ná vr hy zmlúv o ná jme a pre ná jme bu dov

škôl a škol ských za ria de ní, miest nos tí a pri ¾ah lých
prie sto rov.

(4) Kraj ský škol ský úrad pos ky tu je od bor nú po ra den -
skú čin nos� ob ciam, samo správ nym kra jom, zria ïo va te -
¾om cir kev ných škôl a škol ských za ria de ní, zria ïo va te ¾om
súk rom ných škôl a škol ských za ria de ní a ria di te ¾om
škôl a škol ských za ria de ní, kto rých je zria ïo va te ¾om,
a to v ob las tiach
a) or ga ni zá cie vý cho vy a vzde lá va nia,
b) škol ské ho stra vo va nia,
c) in for ma ti ky,

d) prá ce s de� mi a mlá de žou a zá uj mo vé ho vzde lá va -
nia,

e) roz vo ja te le snej vý cho vy a športu,
f) bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci, po žiar nej

ochra ny a ci vil nej ochra ny pre ško ly vo svo jej zria ïo -
va te¾ skej pô sob nos ti,

g) pracovnoprávnych vz�a hov a od me ňo va nia.

(5) Kraj ský škol ský úrad kontroluje27) do dr žia va nie
vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov v ob las ti škol -
stva, vý cho vy a vzde lá va nia a v ob las ti škol ské ho stra vo -
va nia v ško lách a v škol ských za ria de niach vo svo jej
územ nej pô sob nos ti s vý nim kou kon tro ly pod ¾a  §13. 

(6) Kraj ský škol ský úrad vy dá va or ga ni zač né po ky ny
pre zria ïo va te ¾ov a ria di te ¾ov škôl a škol ských za ria de ní
vo svo jej územ nej pô sob nos ti. 

(7) Kraj ský škol ský úrad môže na zá kla de do ho dy vy -
ko ná va� admistratívno-technické prá ce na mzdo vom
a pracovnoprávnom úse ku pre ško ly a škol ské za ria de -
nia v roz sa hu po ve re nia a po žia da viek ria di te ¾ov škôl
a škol ských za ria de ní, kto rých je zria ïo va te ¾om.

(8) Kraj ský škol ský úrad or ga ni zu je, ko or di nu je a fi -
nanč ne za bez pe ču je ob vod né a kraj ské kolá sú �a ží detí
a žia kov škôl a škol ských za ria de ní vo svo jej územ nej
pô sob nos ti a pred me to vé olym piá dy žia kov škôl a škol -
ských za ria de ní vo svo jej územ nej pô sob nos ti.

(9) Kraj ský škol ský úrad or ga ni zač ne a fi nanč ne za -
bez pe ču je spo lu prá cu so zria ïo va te¾ mi vo svo jej územ -
nej pô sob nos ti, s práv nic ký mi oso ba mi a ob čian sky mi
zdru že nia mi za bez pe ču jú ci mi šport, te le snú kul tú ru
vrá ta ne sú �a ží, detí a žia kov škôl vo svo jej územ nej pô -
sob nos ti.

P IA  TA  ČASŤ

ŠKOL SKÁ IN ŠPEK CIA

§ 12

Štát na škol ská in špek cia

(1) Štát na škol ská in špek cia je or gán štát nej sprá vy
v škol stve. Štát na škol ská in špek cia  je roz poč to vá
organizácia37) so síd lom v Bra ti sla ve za po je ná fi nanč ný -
mi vz�ah mi na roz po čet mi nis ter stva;37) jej or ga ni zač ný -
mi sú čas �a mi sú škol ské in špekč né cen trá. Štát na škol -
ská in špek cia je vo svo jej čin nos ti ne zá vis lá, ria di sa
zá kon mi a iný mi vše obec ne zá väz ný mi práv ny mi pred -
pis mi.

(2) Štát nu škol skú in špek ciu ria di hlav ný škol ský in -
špek tor, kto ré ho vy me nú va a od vo lá va mi nis ter na pä� -
roč né funk čné ob do bie. 

(3) Hlav ný škol ský in špek tor
a) pred kla dá mi nis tro vi plán in špekč nej čin nos ti na

prí sluš ný škol ský rok,
b) pred kla dá mi nis tro vi sprá vu o sta ve a úrov ni vý cho -

vy a vzde lá va nia v ško lách a v škol ských za ria de -
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niach za prí sluš ný škol ský rok na zá kla de in špekč -
ných zis te ní a ïal ších zis te ní,

c) pred kla dá mi nis ter stvu ná vr hy na vy ra de nie ško ly
a škol ské ho za ria de nia zo sie te  pri zis te ní zá važ ných 
ne dos tat kov vo výchovno-vzdelávacom pro ce se [§ 17 
ods. 1 písm. c)] po pred chá dza jú com pre ro ko va ní so
zria ïo va te ¾om,

d) pred kla dá mi nis ter stvu ná vr hy na zme ny v sie ti
(§ 18 ods. 2)  pri zis te ní zá važ ných ne dos tat kov vo
výchovno-vzdelávacom pro ce se  po pred chá dza jú -
com pre ro ko va ní so zria ïo va te ¾om,

e) vy dá va škol ským in špek to rom po ve re nie na vý kon
škol skej in špek cie,

f) pred kla dá zria ïo va te ¾o vi po zis te ní zá važ ných ne -
dos tat kov ná vrh na od vo la nie ria di te ¾a,

g) vytvá ra pod mien ky na spo lu prá cu škol ských in -
špek to rov so zria ïo va te¾ mi.

(4) Hlav ný škol ský in špek tor ako ve dú ci slu žob né ho
úradu39) zod po ve dá za do dr žia va nie vše obec ne zá väz -
ných práv nych pred pi sov a za efek tív ne vy u ží va nie fi -
nanč ných pros tried kov a zod po ve dá za riad ne hos po dá -
re nie s ma jet kom v sprá ve Štát nej škol skej in špek cie.

(5) Hlav né ho škol ské ho in špek to ra  mi nis ter od vo lá, ak
a) bol prá vo plat ne od sú de ný za úmy sel ný trest ný čin,
b) si ne pl ní po vin nos ti pod ¾a toh to zá ko na,
c) po ru ší vše obec ne zá väz né práv ne pred pi sy plat né

v ob las ti škol stva,
d) pí som ne ale bo úst ne do zá pis ni ce po žia da mi nis tra

o uvo¾ne nie z funk cie,
e) po ru šil po vin nos ti vy plý va jú ce z oso bit né ho pred pi -

su.44)

§ 13

Úlo hy  štát nej škol skej in špek cie

(1) Štát na škol ská in špek cia plní funk ciu kon tro ly štá -
tu nad úrov ňou pe da go gic ké ho ria de nia, nad úrov ňou
vý cho vy a vzde lá va nia a materiálno-technických pod -
mie nok vrá ta ne prak tic ké ho vy u čo va nia v ško lách
a škol ských za ria de niach, v stre dis kách prak tic ké ho vy -
u čo va nia, na pra co vis kách prak tic ké ho vy u čo va nia a vo
vzde lá va cích usta no viz niach (ïa lej len „kon tro lo va ný
sub jekt“). V tej to ob las ti vy ba vu je s�až nos ti a pe tí cie.33)

(2) Štát na škol ská in špek cia kon tro lu je  za bez pe čo va -
nie prie sto rov, materiálno-technického za bez pe če nia,
ako aj za bez pe če nie di dak tic kej tech ni ky po u ží va nej vo
výchovno-vzdelávacom pro ce se [§ 6 ods. 13 písm. a) a b),
§ 9 ods. 13 písm. a) a b) a § 11 ods. 3 písm. a) a b)].

(3) Škol skú in špek ciu vy ko ná va Štát na škol ská in -
špek cia (§ 12) pros tred níc tvom škol ských in špek to rov
po ve re ných na vý kon hlav ným škol ským in špek to rom
ale bo ria di te ¾om škol ské ho in špekč né ho cen tra. Škol skú 
in špek ciu pred me tov ná bo žen stvo a ná bo žen ská vý cho -

va vy ko ná va jú škol skí in špek to ri na zá kla de po ve re nia
hlav né ho škol ské ho in špek to ra ale bo ria di te ¾a škol ské ho 
in špekč né ho cen tra a oso by na zá kla de po ve re nia prí -
sluš nej cir kvi ale bo ná bo žen skej spo loč nos ti pod ¾a ich
vnú tor ných pred pi sov.45)

(4) Po ve re nie na vý kon škol skej in špek cie ob sa hu je
meno a priez vis ko škol ské ho in špek to ra, pred met in -
špekč nej čin nos ti, ozna če nie kon tro lo va né ho sub jek tu,
čas tr va nia škol skej in špek cie, dá tum vy sta ve nia po ve re -
nia a pod pis hlav né ho škol ské ho in špek to ra ale bo ria di -
te ¾a škol ské ho in špekč né ho cen tra.

(5) Škol ský in špek tor sa pri vý ko ne škol skej in špek cie
pre u ka zu je slu žob ným pre u ka zom za mest nan ca Štát nej 
škol skej in špek cie a po ve re ním na vý kon škol skej in -
špek cie pod ¾a od se ku 4.

(6) Škol skí in špek to ri sú pri vý ko ne škol skej in špek cie
opráv ne ní naj mä vstu po va� do prie sto rov kon tro lo va -
ných sub jek tov, kon tro lo va� výchovno-vzdelávaciu čin -
nos�, na ze ra� do do ku men tá cie škôl a škol ských za ria -
de ní, vy ža do va� od or gá nov štát nej sprá vy v škol stve [§ 2
ods. 1 písm. a) až d), f) a g)] in for má cie a pí som né pod kla -
dy pot reb né na pl ne nie svo jich úloh. Na čin nos� škol -
ských in špek to rov pod ¾a toh to zá ko na a na ich opráv ne -
nia a po vin nos ti pri vy ko ná va ní škol skej in špek cie sa
pri me ra ne vz�a hu jú oso bit né pred pi sy.46)

(7) Škol ská in špek cia pod ¾a zá važ nos ti zis te ných ne -
dos tat kov uplat ňu je tie to opat re nia:
a) od po rú ča nie,
b) upo zor ne nie,
c) pri ja tie opat re ní zo stra ny kon tro lo va né ho  sub jek -

tu,47)
d) ulo že nie opat re ní,
e) na ria de nie ko mi sio nál ne ho pre skú ša nia pri zis te ní

ne dos tat kov pri kla si fi ká cii,
f) ulo že nie zá väz ných po ky nov na od strá ne nie zis te -

ných ne dos tat kov,
g) za sta ve nie ale bo zru še nie roz hod nu tia ria di te ¾a  vy -

da né ho v roz po re so vše obec ne zá väz ným práv nym
pred pi som,

h) ulo že nie sank cií pod ¾a § 37 ods. 2 a 3.

(8) Vý sled ky zis te ní a hod no te ní z in špekč nej čin nos ti
sa za zna me ná va jú vo vý stup ných in špekč ných ma te riá -
loch for mou sprá vy o vý sled koch in špekč nej čin nos ti.
Zis te né po znat ky a in for má cie sa sú hrnne spra cu jú  po -
d¾a pot re by for mou sprá vy na zá kla de vý sled kov z vy ko -
na ných in špek cií.

(9) Vý stup né in špekč né ma te riá ly ob sa hu jú ozna če nie
in špekč né ho or gá nu, mená a priez vis ká škol ských in -
špek to rov, kto rí in špek ciu vy ko na li, ozna če nie kon tro lo -
va né ho sub jek tu, mies to a čas in špekč né ho vý ko nu,
pred met škol skej in špek cie, zis te nia a ich hod no te nie,
ozna če nie do kla dov a ostat ných ma te riá lov, o kto ré sa
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44) § 54 a 59 zá ko na č. 312/2001 Z. z.  v zne ní ne skor ších pred pi sov.
45) § 6 ods.1 písm. b) zá ko na č. 308/1991 Zb. o slo bo de ná bo žen skej vie ry a pos ta ve ní cir kví a ná bo žen ských spo loč nos tí v zne ní zá ko na

č. 394/2000 Z. z.
46) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 10/1996 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov. 

Zá kon č. 152/1998 Z. z. 
47) § 18 zá ko na č. 152/1998 Z. z.

§ 7 ods. 2 zá ko na č. 85/1990 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



zis te nia opie ra jú. Sprá vu pod pi su jú škol skí in špek to ri,
kto rí sa na in špek cii zú čast ni li, a ria di te¾ kon tro lo va né -
ho sub jek tu po pre ro ko va ní naj ne skôr do 21 dní po
skon če ní pria me ho vý ko nu in špek cie.

(10) Vý stup né in špekč né ma te riá ly sú ulo že né v kon -
tro lo va nom sub jek te a v prí sluš nom škol skom in špekč -
nom cen tre Štát nej škol skej in špek cie.

(11) Škol skú in špek ciu nad od bor nou zlož kou prí pra -
vy na stred ných zdra vot níc kych ško lách vy ko ná va Mi -
nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len
„mi nis ter stvo zdra vot níc tva“).

(12) Po dro bnos ti o or ga ni zá cii škol skej in špek cie, o pl -
ne ní úloh škol skej in špek cie, pos tup pri jej vy ko ná va ní
a spô sob jej vy ko ná va nia usta no ví vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo.

Š IES  TA  ČASŤ

MI NIS TER STVO

§ 14

(1) Mi nis ter stvo pod ¾a toh to zá ko na  ria di vý kon štát -
nej sprá vy na úse ku škol stva vy pra co vá va ním kon cep cií
a vy dá va ním vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov,
smer níc a po ky nov, zjed no co va ním po stu pu pri ich  po -
užívaní a kon tro lu je ten to vý kon.27)

(2) Mi nis ter stvo na pl ne nie svo jich úloh v roz sa hu svo -
jej pô sob nos ti ïa lej zria ïu je a zru šu je roz poč to vé ale bo
prí spev ko vé  or ga ni zá cie, kto rých šta tu tár ne or gá ny vy -
me nú va a od vo lá va mi nis ter. Sú to:
a) ús ta vy na pl ne nie úloh v ob las ti re zort né ho vý -

skumu a odborno-technického usmer ňo va nia vše -
obec né ho a od bor né ho škol stva,

b) or ga ni zá cie na za bez pe če nie od bor né ho a me to dic -
ké ho ria de nia škôl a škol ských za ria de ní, na prí pra -
vu pe da go gic kej do ku men tá cie pod ¾a § 29 ods. 4
a ïal šie vzde lá va nie pe da go gic kých za mest nan cov,

c) metodicko-pedagogické cen trá na vý kon me to dic kej
čin nos ti a na ïal šie vzde lá va nie pe da go gic kých za -
mest nan cov a ne pe da go gic kých za mest nan cov,

d) škol ské vý po čto vé stre di ská na za bez pe če nie re zort -
né ho in for mač né ho sys té mu a ïal šie vzde lá va nie
pe da go gic kých za mest nan cov a ne pe da go gic kých
za mest nan cov v ob las ti in for mač ných a ko mu ni -
kač ných tech no ló gií.

(3) Mi nis ter stvo z pros tried kov štát ne ho roz po čtu
pros tred níc tvom kraj ských škol ských úra dov za bez pe -
ču je a roz pi su je zria ïo va te ¾om škôl a škol ských za ria de -
ní zria de ných pod ¾a toh to zá ko na fi nanč né pros tried ky
na ka pi tá lo vé vý dav ky a pre vádz ku vrá ta ne miezd, pla -
tov, slu žob ných príj mov a ostat ných osob ných vy rov na -
ní pod ¾a oso bit ných pred pi sov. Mi nis ter stvo vy ko ná va
štát ny do h¾ad pod ¾a oso bit né ho pred pi su.48)

(4) Mi nis ter stvo vy ko ná va štát nu sprá vu v dru hom

stup ni vo ve ciach, v kto rých kraj ský škol ský úrad roz ho -
du je v pr vom stup ni.

(5) Mi nis ter stvo usta no ví vše obec ne zá väz ným práv -
nym pred pi som po dro bnos ti o
a) zria ïo va ní, zru šo va ní a or ga ni zá cii škôl a škol ských

za ria de ní, stre dísk  prak tic ké ho vy u čo va nia a pra -
co vísk prak tic ké ho vy u čo va nia a na za bez pe čo va nie
ich výchovno-vzdelávacej prá ce,

b) do pl ňu jú com pe da go gic kom štú diu,
c) po stu pe a úlo hách ústred ných or gá nov a or ga ni zá cií 

pri ria de ní a plá no va ní prí pra vy mlá de že na po vo la -
nie,

d) spô so be vzde lá va nia ob ča nov vo vý ko ne tres tu od -
ňa tia slo bo dy po do ho de s Mi nis ter stvom spra vod li -
vos ti Slo ven skej re pub li ky,

e) štruk tú re a ob sa hu správ o výchovno-vzdelávacej
čin nos ti, jej vý sled koch a pod mien kach škôl a škol -
ských za ria de ní,

f) pod mien kach a pra vid lách  ex pe ri men tál ne ho ove -
ro va nia cie ¾ov, ob sa hu, me tód, or ga ni zá cie  a ria de -
nia vý ko nu výchovno-vzdelávacieho pro ce su v ško -
lách a v škol ských za ria de niach,

g) dru hoch a ná le ži tos tiach vy sved če ní a ostat ných
škol ských tla čív vrá ta ne spô so bov ich evi den cie a ar -
chi vá cie.

(6) Mi nis ter stvo ïa lej 
a) schva ¾u je sie� škôl, škol ských za ria de ní, stre dísk

prak tic ké ho vy u čo va nia a pra co vísk prak tic ké ho vy -
u čo va nia Slo ven skej re pub li ky,

b) roz ho du je o za ra de ní škôl, škol ských za ria de ní,
stre dísk prak tic ké ho vy u čo va nia a pra co vísk prak -
tic ké ho vy u čo va nia do sie te, vy ra de ní škôl, škol -
ských za ria de ní, stre dísk prak tic ké ho vy u čo va nia
a pra co vísk prak tic ké ho vy u čo va nia zo sie te
a o zme nách v sie ti,

c) ur ču je pra vid lá vý be ru a ob sa dzo va nia ria dia cich
funk cií, me to di kov a ïal ších funk cií v re zor te škol -
stva pod ¾a oso bit né ho pred pi su,49)

d) spra cú va kon cep ciu roz vo ja vý cho vy a vzde lá va nia
v Slo ven skej re pub li ke,

e) spra cú va nor ma tí vy prie sto ro vej, ma te riál nej a prí -
stro jo vej vy ba ve nos ti škôl, škol ských za ria de ní,
stre dísk prak tic ké ho vy u čo va nia a pra co vísk prak -
tic ké ho vy u čo va nia v spo lu prá ci s ob ca mi, samo -
správ ny mi kraj mi, kraj ský mi škol ský mi úrad mi, vý -
skumný mi ústav mi zria de ný mi ústred ný mi or gán mi 
štát nej sprá vy a s iný mi práv nic ký mi oso ba mi a fy -
zic ký mi oso ba mi,

f) ria di ex pe ri men tál ne ove ro va nie ria de nia, or ga ni zá -
cie, ob sa hu a vý ko nu výchovno-vzdelávacieho pro -
ce su v ško lách a v škol ských za ria de niach v spo lu -
prá ci so zria ïo va te¾ mi, s vý skumný mi ústav mi
zria de ný mi ústred ný mi or gán mi štát nej sprá vy,
s vy so ký mi ško la mi a s iný mi práv nic ký mi oso ba mi
a fy zic ký mi oso ba mi,

g) vy dá va po vy jad re ní prí sluš né ho od bo ro vé ho or gá nu 
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48) § 8 zá ko na č. 597/2003 Z. z. 
49) Na prí klad zá kon č. 312/2001 Z. z.  v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 552/2003 Z. z.



Pra cov ný po ria dok pre pe da go gic kých za mest nan -
cov a ostat ných za mest nan cov škôl a škol ských za -
ria de ní, kto rý je vzo ro vý na vy pra co va nie pra cov né -
ho po riad ku škôl a škol ských za ria de ní, kto ré sú
za mest ná va te¾ mi, a pre zria ïo va te ¾ov, kto rí sú za -
mest ná va te¾ mi pe da go gic kých za mest nan cov
 a ostat ných za mest nan cov škôl  a škol ských za ria -
de ní,

h) po ve ru je kraj ské škol ské úra dy zria de ním ško ly,
škol ské ho za ria de nia  ale bo stre di ska prak tic ké ho
vy u čo va nia pod ¾a § 10,

i) ur ču je pra vid lá na akre di tá ciu vzde lá va cích pro jek -
tov a or ga ni zá cií pos ky tu jú cich ïal šie vzde lá va nie
pe da go gic kých za mest nan cov,

j) vy ko ná va ná sled nú fi nanč nú kon tro lu na úse ku do -
dr žia va nia vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi -
sov a ná sled nú fi nanč nú kontrolu50) na úse ku hos -
po dá re nia s fi nanč ný mi pros tried ka mi pri de le ný mi
zo štát ne ho roz po čtu pros tred níc tvom ka pi to ly mi -
nis ter stva a  zo vše obec né ho roz po čtu Eu róp skej
únie ob ciam, samo správ nym kra jom, kraj ským
škol ským úra dom, Štát nej škol skej in špek cii a mi -
nis ter stvom zria de ným or ga ni zá ciám a na úse ku
hos po dá re nia s ma te riál ny mi hod no ta mi a ma jet -
kom štá tu, kto rý majú  kraj ské škol ské úra dy, Štát -
na škol ská in špek cia a mi nis ter stvom zria de né or -
ga ni zá cie v sprá ve, a kon tro lu je efek tív nos�
a účel nos� ich vy u ži tia,

k) vo svo jej pô sob nos ti vy ba vu je s�až nos ti a petície33)
ob ča nov,

l) po dá va ná vr hy na od vo la nie ria di te ¾a [§ 3 ods. 8
písm. d)].

S IED  MA  ČASŤ

SIEŤ ŠKÔL,  ŠKOL SKÝCH ZA RIA DE NÍ,
STRE DÍSK PRAK TIC KÉ HO VY U ČO VA NIA

A PRA CO VÍSK PRAK TIC KÉ HO VY U ČO VA NIA
SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY, ZA RA ĎO VA NIE,

VY RA ĎO VA NIE A ZME NY V SIE TI

§ 15

Sie�

(1) Sie� je zoz nam škôl, škol ských za ria de ní, stre dísk
prak tic ké ho vy u čo va nia a pra co vísk prak tic ké ho vy u čo -
va nia, kto ré majú opráv ne nie usku toč ňo va� vý cho vu
a vzde lá va nie.51)

(2) Sie� spra vu je  mi nis ter stvo  po vy jad re ní  prí sluš né -
ho kraj ské ho škol ské ho úra du,  prí sluš né ho ústred né ho 
or gá nu štát nej sprá vy a or gá nu územ nej samo sprá vy
a kaž do roč ne ju zve rej ňu je na in ter ne te. Sie� zdra vot níc -
kych škôl spra vu je mi nis ter stvo zdra vot níc tva.52)

(3) Ško ly, škol ské za ria de nia, stre di ská prak tic ké ho

vy u čo va nia a pra co vi ská prak tic ké ho vy u čo va nia,  kto ré
sú za ra de né do sie te, majú prá vo
a) vy ko ná va� vý cho vu a vzde lá va nie pod ¾a oso bit né ho

pred pi su,51)
b) na za bez pe če nie fi nan co va nia pod ¾a oso bit né ho

pred pi su.31)

(4) V sie ti sa pre kaž dú ško lu, škol ské za ria de nie, stre -
di sko prak tic ké ho vy u čo va nia a pra co vi sko prak tic ké ho
vy u čo va nia uvá dza jú tieto úda je:
a) ná zov a ad re sa,
b) ná zov a ad re sa zria ïo va te ¾a; meno a priez vis ko a tr -

va lý po byt zria ïo va te ¾a, ak je zria ïo va te ¾om    fy zic ká 
oso ba,

c) zoz nam štu dij ných a učeb ných od bo rov a ich za me -
ra ní,

d) dá tum za ča tia čin nos ti ško ly ale bo škol ské ho za ria -
de nia,

e) vy u čo va cí ja zyk a for ma štú dia.

§ 16

Za ra ïo va nie škôl, škol ských za ria de ní,
stre dísk prak tic ké ho vy u čo va nia a pra co vísk

prak tic ké ho vy u čo va nia do sie te

(1) Žia dos� o za ra de nie ško ly, škol ské ho za ria de nia, 
stre di ska prak tic ké ho vy u čo va nia ale bo pra co vi ska
prak tic ké ho vy u čo va nia do sie te pred kla dá zria ïo va te¾
mi nis ter stvu  do 30. júna ka len dár ne ho roka, kto rý
pred chá dza roku, v kto rom má by� ško la, škol ské za ria -
de nie, stre di sko prak tic ké ho vy u čo va nia ale bo pra co vi -
sko prak tic ké ho vy u čo va nia zria de né; mi nis ter  v odô -
vod ne ných prí pa doch, naj mä ak zria de nie ško ly,
škol ské ho za ria de nia, stre di ska prak tic ké ho vy u čo va nia
ale bo pra co vi ska prak tic ké ho vy u čo va nia ne za kla dá
zvý še né ná ro ky na štát ny roz po čet, môže po vo li� iný ter -
mín. Žia dos� ob sa hu je
a) názov, ad re su a iden ti fi kač né čís lo zria ïo va te ¾a,

šta tu tár ny or gán a práv nu for mu, ak je zria ïo va te¾
práv nic ká oso ba; meno a priez vis ko, štát nu prí sluš -
nos�, mies to tr va lé ho po by tu a rod né čís lo zria ïo va -
te ¾a,53) ak je zria ïo va te¾ fy zic ká oso ba,

b) ná zov a ad re su ško ly, škol ské ho za ria de nia, stre di -
ska prak tic ké ho vy u čo va nia ale bo pra co vi ska prak -
tic ké ho vy u čo va nia vrá ta ne jeho sú čas tí,

c) pred po kla da ný po čet všet kých detí ale bo žia kov,
d) pred po kla da ný po čet všet kých  tried,
e) vy u čo va cí ja zyk ale bo vý chov ný ja zyk,
f) učeb né plá ny a učeb né os no vy, pod ¾a kto rých sa

bude v ško le, škol skom za ria de ní, stre di sku prak -
tic ké ho vy u čo va nia ale bo na pra co vi sku prak tic ké -
ho vy u čo va nia usku toč ňo va� výchovno-vzdelávací
pro ces,

g) škol ský rok a dá tum, v kto rom sa má ško la, škol ské
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50) Na prí klad zá kon č. 502/2001 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 10/1996 Z. z. v zne ní ne skor ších   pred pi sov, zá kon č. 182/2002
Z. z., kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 150/2001 Z. z. o da ňo vých or gá noch a kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 440/2000 Z. z. o sprá -
vach fi nanč nej kon tro ly a kto rým sa me nia a do pĺ ňa jú nie ktoré ïal šie zá ko ny, zá kon č. 85/1990 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

51) § 2, 9a, 10a a 33a zá ko na č. 29/1984 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
§ 1 ods. 2 zá ko na Ná rod nej rady   Slo ven skej re pub li ky č. 279/1993 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

52) § 56 ods.1 zá ko na č. 277/1994 Z. z.  v zne ní ne skor ších pred pi sov.
53) Zá kon č. 540/2001 Z. z. o štát nej šta tis ti ke.



za ria de nie, stre di sko prak tic ké ho vy u čo va nia ale -
bo pra co vi sko prak tic ké ho vy u čo va nia zria di�,

h) do klad o za bez pe če ní prie sto rov,
i) do klad prí sluš ných or gá nov štát nej sprá vy, že prie -

sto ry ško ly, škol ské ho za ria de nia, stre di ska prak tic -
ké ho vy u čo va nia ale bo pra co vi ska prak tic ké ho  vy -
učovania vy ho vu jú hy gie nic kým po žia dav kám
a pred pi som tý ka jú cim sa bez peč nos ti a ochra ny
zdra via pri prá ci a pred pi som o ochra ne pred po žiar -
mi,

j) pred po kla da ný roz po čet ško ly, škol ské ho za ria de -
nia, stre di ska prak tic ké ho vy u čo va nia ale bo pra co -
vi ska prak tic ké ho vy u čo va nia,

k) vy jad re nie prí sluš nej obce, ak nie je zria ïo va te ¾om,
l) vyjad re nie prí sluš né ho or gá nu škol skej samo sprá -

vy,
m) v prí pa de od bor né ho vzde lá va nia sta no vi sko prí -

sluš né ho ústred né ho or gá nu štát nej sprá vy, za -
mest ná va te¾ ské ho zvä zu ale bo ko mo ry.

(2) Ak je zria ïo va te ¾om fy zic ká oso ba, kto rá má opráv -
ne nie pod ni ka�,54) ale bo práv nic ká oso ba, k žia dos ti na
za ra de nie ško ly, škol ské ho za ria de nia, stre di ska prak -
tic ké ho vy u čo va nia ale bo pra co vi ska prak tic ké ho vy u čo -
va nia pred lo ží do klad, že
a) nie je v kon kur ze ale bo v lik vi dá cii,
b) ne bol pro ti nemu za miet nu tý ná vrh na vy hlá se nie

kon kur zu pre ne dos ta tok ma jet ku,
c) nemá v Slo ven skej re pub li ke ale bo v kra ji ne svoj ho

síd la evi do va né da ňo vé ne do plat ky, ne do plat ky po -
ist né ho na zdra vot né po is te nie, ne do plat ky po ist né -
ho na  ne mo cen ské po is te nie a dô chod ko vé za bez pe -
če nie, ne do plat ky prí spev ku na po is te nie
v ne za mest na nos ti, kto ré sa vy má ha jú vý ko nom
roz hod nu tia,

d) ne bol on ale bo jeho šta tu tár ny zá stup ca, ale bo člen
šta tu tár ne ho or gá nu prá vo plat ne od sú de ný za úmy -
sel ný trest ný čin a ani sa ne za ča lo trest né stí ha nie.

(3) Ak je zria ïo va te ¾om fy zic ká oso ba, kto rá nemá
opráv ne nie pod ni ka�, vz�a hu jú sa na ňu usta no ve nia od -
se ku 2 písm. c) a d).

(4) Spl ne nie pod mie nok uve de ných v od sekoch 2 a 3
žia da te¾ pre u ka zu je
a) v písm. a) a b) po tvr de ním súdu, že sa pro ti nemu

ne ve die kon kurz né ko na nie ale bo vy rov ná va cie ko -
na nie,

b) v písm. c)  po tvr de ním prí sluš né ho úra du nie star -
ším ako tri me sia ce,

c) v písm. d) vý pi som z re gis tra tres tov nie star ším ako
tri me sia ce a čestným vy hlá sením, že ne bo lo voči
nemu za ča té trest né stí ha nie.

(5) Mi nis ter stvo o za ra de ní do sie te roz hod ne do 60 dní 
od po da nia ná vr hu na za ra de nie; pri roz ho do va ní pri -
hlia da na účel né a kom plex né roz mies tne nie škôl, škol -
ských za ria de ní, stre dísk prak tic ké ho vy u čo va nia ale -
bo pra co vísk prak tic ké ho vy u čo va nia, kto ré zoh ¾ad ňu je
miest ne a re gio nál ne po žia dav ky. V roz hod nu tí mi nis -
ter stvo vy zna čí ter mín za ča tia čin nos ti. Žia dos�, kto rá
ne ob sa hu je všet ky ná le ži tos ti, sa vrá ti žia da te ¾o vi. Ak sa
žia dos� vrá ti žia da te ¾o vi, le ho ta ne ply nie.

(6) Po za ra de ní ško ly, škol ské ho za ria de nia, stre di ska
prak tic ké ho vy u čo va nia ale bo pra co vi ska prak tic ké ho
vy u čo va nia do sie te vydá zria ïo va te¾ zria ïo va ciu lis ti nu
ško ly, škol ské ho za ria de nia, stre di ska prak tic ké ho  vy -
učovania ale bo pra co vi ska prak tic ké ho vy u čo va nia.

§ 17

Vy ra ïo va nie škôl, škol ských za ria de ní,
stre dísk prak tic ké ho vy u čo va nia ale bo

pra co vísk prak tic ké ho vy u čo va nia zo sie te

(1) Žia dos� na vy ra de nie ško ly, škol ské ho za ria de nia,
stre di ska prak tic ké ho vy u čo va nia ale bo pra co vi ska
prak tic ké ho vy u čo va nia zo sie te pred kla dá 
a) zria ïo va te¾,
b) kraj ský škol ský úrad, ak zis tí zá važ né po ru še nie

vše obec ne  zá väz ných práv nych pred pi sov ale bo zá -
važ né ne dos tat ky v ob las ti materiálno-technického
za bez pe če nia,

c) hlav ný škol ský in špek tor, ak zis tí zá važ né ne dos tat -
ky v kva li te výchovno-vzdelávacej čin nos ti ale bo ak
ško la, škol ské za ria de nie, stre di sko prak tic ké ho vy -
u čo va nia ale bo pra co vi sko prak tic ké ho vy u čo va nia
ale bo jeho zria ïo va te¾ ne od strá ni v  ur če nom ter mí -
ne ne sú lad me dzi pe da go gic kou do ku men tá ciou
pod ¾a toh to zá ko na (§ 29 ods. 3) a jej uplat ňo va ním
v ško le, v škol skom za ria de ní, stre di sku prak tic ké -
ho vy u čo va nia ale bo pra co vi sku prak tic ké ho vy u čo -
va nia, ale bo ak zis tí zá važ né po ru še nie vše obec ne 
zá väz ných práv nych pred pi sov ale bo zá važ né ne dos -
tat ky v ob las ti materiálno-technického za bez pe če -
nia.

(2) Žia dos� na vy ra de nie zo sie te ob sa hu je
a) ná zov a ad re su ško ly, škol ské ho za ria de nia, stre di -

ska prak tic ké ho vy u čo va nia ale bo pra co vi ska prak -
tic ké ho vy u čo va nia,

b) dô vod vy ra de nia ško ly, škol ské ho za ria de nia, stre di -
ska prak tic ké ho vy u čo va nia ale bo pra co vi ska prak -
tic ké ho vy u čo va nia zo sie te,

c) ter mín zru še nia ško ly, škol ské ho za ria de nia, stre di -
ska prak tic ké ho vy u čo va nia ale bo pra co vi ska prak -
tic ké ho vy u čo va nia,

d) spô sob za bez pe če nia vý cho vy a vzde lá va nia ale bo
stra vo va nia detí a žia kov po zru še ní ško ly, škol ské -
ho za ria de nia, stre di ska prak tic ké ho vy u čo va nia
ale bo pra co vi ska prak tic ké ho vy u čo va nia,

e) sta no vi sko prí sluš né ho or gá nu škol skej samo sprá -
vy,

f) vy jad re nie územ nej samo sprá vy, ak nie je pred kla -
da te ¾om a ak na vr ho va te ¾om je kraj ský škol ský úrad 
ale bo hlav ný škol ský in špek tor,

g) vy jad re nie  kraj ské ho škol ské ho úra du a hlav né ho
škol ské ho in špek to ra, ak je na vr ho va te ¾om or gán
územ nej samo sprá vy,

h) v prí pa de od bor né ho vzde lá va nia vy jad re nie prí -
sluš né ho  ústred né ho or gá nu štát nej sprá vy, za -
mest ná va te¾ ské ho zvä zu ale bo ko mo ry.

(3) Mi nis ter stvo o vy ra de ní zo sie te roz hod ne do 60 dní
od po da nia žia dos ti na vy ra de nie. Žia dos�, kto rá ne ob sa -
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hu je všet ky ná le ži tos ti, vrá ti mi nis ter stvo žia da te ¾o vi. Ak
sa žia dos� vrá ti žia da te ¾o vi, le ho ta ne ply nie.

(4) Mi nis ter stvo môže roz hod nú� o vy ra de ní ško ly,
škol ské ho za ria de nia, stre di ska prak tic ké ho vy u čo va nia
ale bo pra co vi ska prak tic ké ho vy u čo va nia zo sie te aj bez
ná vr hu, ak v ur če nom ter mí ne ško la, škol ské za ria de nie, 
stre di sko prak tic ké ho vy u čo va nia ale bo pra co vi sko
prak tic ké ho vy u čo va nia ne za čne svo ju čin nos�.

§ 18

Zme ny v sie ti

(1) Zme ny v sie ti sú  zme ny úda jov pod ¾a § 15 ods. 4.

(2) Mi nis ter stvo roz hod ne o  zme ne v sie ti na zá kla de
žia dos ti zria ïo va te ¾a ale bo oso by opráv ne nej ko na� za
via ce ro zria ïo va te ¾ov ale bo na ná vrh hlav né ho škol ské -
ho in špek to ra [§ 12 ods. 3 písm. d)] do 60 dní od do ru če -
nia žia dos ti na zme nu v sie ti.

(3) Žia dos� o zme nu v sie ti pod ¾a § 15 ods. 4 písm. a), c) 
až e) pred kla dá zria ïo va te¾  mi nis ter stvu do 30. júna ka -
len dár ne ho roka, kto rý pred chá dza ka len dár ne mu roku, 
v kto rom sa má zme na v sie ti vy ko na�; mi nis ter  v odô -
vod ne ných prí pa doch, naj mä ak po ža do va ná zme na ne -
za kla dá zvý še né ná ro ky na štát ny roz po čet, môže po vo li�
iný ter mín.

(4) Pri zme ne zria ïo va te ¾a ško ly, škol ské ho za ria de -
nia, stre di ska prak tic ké ho vy u čo va nia ale bo pra co vi ska
prak tic ké ho vy u čo va nia, v kto rom sa plní po vin ná škol -
ská do chádz ka, je zria ïo va te¾ po vin ný pre u ká za�, ako je
pre všet kých žia kov ško ly za bez pe če né ústav né prá vo  na 
vzde la nie.55)

ÔSMA ČASŤ

ZRIA ĎO VA NIE A ZRU ŠO VA NIE ŠKÔL,
ŠKOL SKÝCH ZA RIA DE NÍ, STRE DÍSK
PRAK TIC KÉ HO VY U ČO VA NIA ALE BO

PRA CO VÍSK PRAK TIC KÉ HO VY U ČO VA NIA

§ 19

Zria ïo va nie škôl, škol ských za ria de ní, stre dísk
prak tic ké ho vy u čo va nia ale bo pra co vísk

prak tic ké ho vy u čo va nia

(1) Ško lu, škol ské za ria de nie, stre di sko prak tic ké ho
vy u čo va nia ale bo pra co vi sko prak tic ké ho vy u čo va nia
mož no zria di� až po jeho za ra de ní do sie te.

(2) Ško lu, škol ské za ria de nie, stre di sko prak tic ké ho
vy u čo va nia ale bo pra co vi sko prak tic ké ho vy u čo va nia 
môže zria di�
a) obec,
b) samo správ ny kraj,
c) kraj ský škol ský úrad,
d) štá tom uzna ná cir kev ale bo ná bo žen ská spo loč -

nos�,56)

e) iná práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba.

(3) Ško la, škol ské za ria de nie, stre di sko prak tic ké ho
vy u čo va nia ale bo pra co vi sko prak tic ké ho vy u čo va nia
zria de né zria ïo va te ¾om pod ¾a od se ku 2 písm. d) je cir -
kev ná ško la ale bo cir kev né škol ské za ria de nie a ško la,
škol ské za ria de nie, stre di sko prak tic ké ho vy u čo va nia
ale bo pra co vi sko prak tic ké ho vy u čo va nia zria de né zria -
ïo va te ¾om  pod ¾a odseku 2 písm. e) je súk rom ná ško la
ale bo súk rom né škol ské za ria de nie.

(4) Vzde la nie zís ka né v ško lách zria de ných zria ïo va -
te ¾om pod ¾a od se ku 2 je rov no cen né.

(5) Ško ly ale bo škol ské za ria de nia  zria de né zria ïo va -
te ¾om  pod ¾a od se ku 2 písm. a) až c) v práv nych vz�a hoch
vy stu pu jú vo svo jom mene, ak oso bit ný pred pis ne us ta -
no vu je inak.57) For mu hos po dá re nia určí zria ïo va te¾.

(6) Vo ve ciach vý cho vy a vzde lá va nia sú ško ly, škol ské 
za ria de nia, stre di ská prak tic ké ho vy u čo va nia ale bo pra -
co vi ská prak tic ké ho vy u čo va nia pod ¾a toh to zá ko na 
v ob las ti me to dic ké ho ria de nia výchovno-vzdelávacieho
pro ce su ria de né mi nis ter stvom.

(7) Ško ly, škol ské za ria de nia, stre di ská prak tic ké ho
vy u čo va nia ale bo pra co vi ská prak tic ké ho vy u čo va nia si
môžu zria ïo va� elo ko va né pra co vi ská, de ta šo va né trie dy 
a po boč ky. 

§ 20

Spá ja nie a zdru žo va nie škôl

(1) Na zá kla de roz hod nu tia zria ïo va te ¾a ale bo do ho dy
zria ïo va te ¾ov sa môžu ško ly rôz ne ho dru hu a typu  spá -
ja�  do jed nej práv nic kej oso by. Zria ïo va te ¾om  spo je nej 
ško ly je zria ïo va te¾, na kto rom sa ostat ní  zria ïo va te lia
do hod nú.   

(2) Spo je niu  škôl   musí pred chá dza� ich vy ra de nie   zo
sie te  a ich ná sled né zru še nie. Spo je ná  ško la sa  zria ïu je 
až po jej za ra de ní do sie te.

(3) Spo je ná  ško la sa vnú tor ne čle ní na or ga ni zač né
zlož ky, kto rý mi sú ško ly  do tej to ško ly spo je né. Na do -
kla doch o zís ka nom vzde la ní sa uvá dza len  prí sluš ný
druh a typ ško ly, kto rá je or ga ni zač nou zlož kou spo je nej
ško ly.

(4) Spo je ná  ško la sa ve die v sie ti so všet ký mi ško la mi,
kto ré boli do spo je nej ško ly spo je né.

(5) Spo je nú ško lu ria di je den ria di te¾, kto rý spĺ ňa kva -
li fi kač né po žia dav ky naj me nej pre je den druh ale bo typ
ško ly, kto rá je or ga ni zač nou zlož kou spo je nej ško ly.

(6) Ria di te¾ spo je nej ško ly usta no vu je zá stup cov ria di -
te ¾a pre kaž dú ško lu, kto rá je or ga ni zač nou zlož kou spo -
je nej ško ly. Na zá stup cu ria di te ¾a sa vz�a hu jú kva li fi kač -
né pred po kla dy uve de né v § 3 ods. 5.

(7) Prá va a po vin nos ti z pra cov nop ráv nych vz�a hov za -
mest nan cov škôl a iné práv ne vz�a hy škôl  pod ¾a od se -
ku 1 pre chá dza jú na spo je nú ško lu odo dňa spo je nia.

Čiastka 243 Zbierka zákonov č. 596/2003 Strana 5669

55) Čl. 34, 35, 38 a 42 Ús ta vy Slo ven skej re pub li ky.
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  (8) Ak sa spo jí ško la so škol ským za ria de ním ok rem
pred škol ské ho za ria de nia, škol ské za ria de nie sa stá va
sú čas �ou ško ly pod ¾a oso bit né ho pred pi su.58)

  (9) Spá ja nie škôl a zdru žo va nie škôl pod ¾a oso bit né ho
predpisu59) zos tá va ne zme ne né.

(10) Pri vzni ku spo je nej ško ly, zdru že nej stred nej ško -
ly a spo je ní ale bo zlú če ní škôl pod ¾a oso bit né ho
predpisu60) zria ïo va te¾ ob sa dí funk ciu ria di te ¾a ško ly bez 
vý be ro vé ho ko na nia len do úspeš né ho vy ko na nia vý be -
ro vé ho ko na nia na ria di te ¾a (§ 4), a to naj dlh šie na šes�
me sia cov. 

(11) Pri ško lách pod ¾a od se ku 10, kto rých zria ïo va te -
¾om je zria ïo va te¾ pod ¾a § 2 ods. 1 písm. b) až d), sa usta -
no ví nová rada ško ly naj ne skôr do troch me sia cov od
vzni ku ško ly.  

§ 21

Ozna čo va nie škôl, škol ských za ria de ní,
stre dísk prak tic ké ho vy u čo va nia ale bo

pra co vísk prak tic ké ho vy u čo va nia

(1) Ná zov ško ly sa skla dá z ozna če nia dru hu ale bo
typu  ško ly a ná zvu uli ce, po pis né ho čís la hlav nej bu do -
vy a úrad né ho ná zvu síd la ško ly. Ná zov ško ly sa uvá dza
v pr vom páde. So sú hla som mi nis ter stva  môže ško la na
zá kla de žia dos ti po u ží va� jej his to ric ký ná zov. Ak bol
ško le ude le ný čest ný ná zov, je sú čas �ou ná zvu ško ly
a uve die sa za dru hom ale bo ty pom ško ly. Ná zov ško ly
musí by� zhod ný s ná zvom ško ly uve de ným v sie ti.

(2) Ško la, kde sa vý chov no—vzde lá va cí pro ces usku toč -
ňu je v trie dach v slo ven skom ja zy ku a sú čas ne v ja zy ku
ná rod nost ných men šín, má vo svo jom ná zve druh a typ  
ško ly uve de ný v slo ven skom ja zy ku a v ja zy ku prí sluš -
nej ná rod nost nej men ši ny.

(3) Ško la, kde sa vý chov no—vzde lá va cí pro ces usku toč -
ňu je iba v  ja zy ku ná rod nost ných men šín, má v ná zve
uve de ný aj vy u čo va cí ja zyk ško ly a druh a typ  ško ly sa
uvá dza v slo ven skom ja zy ku a v ja zy ku prí sluš nej ná -
rod nost nej men ši ny. Síd lo ško ly sa uvá dza  v slo ven -
skom ja zy ku; ak je síd lom ško ly  obec, v kto rej prí sluš ní -
ci ná rod nost nej men ši ny tvo ria naj me nej 20 %
oby va te¾ stva, uve die sa síd lo aj v ja zy ku ná rod nost nej
men ši ny.61)

(4) Ak je zria ïo va te ¾om   cir kev ale bo ná bo žen ská spo -
loč nos�, v ná zve sa môže uvies�, že ide o cir kev nú ško lu,
ale bo v ňom môže by� aj ozna če nie, kto ré cha rak te ri zu je
zria ïo va te ¾a. Tak tiež môže ob sa ho va� meno výz namnej
osob nos ti prí sluš nej cir kvi ale bo ná bo žen skej spo loč -
nos ti, prí pad ne meno svät ca.

(5) Ak je zria ïo va te ¾om    fy zic ká oso ba ale bo iná práv -
nic ká oso ba, uve die sa na za čiat ku ná zvu ško ly  slo vo
„súk rom ná“ v prí sluš nom tva re. V ná zve môže by� aj
ozna če nie, kto ré cha rak te ri zu je zria ïo va te ¾a.

(6) Ak sa ško la  zria di la pre nad a né a ta len to va né deti
ale bo žia kov, pred ná zvom ško ly ale bo škol ské ho za ria -
de nia sa uve die slo vo, kto ré pri me ra ne vy jad ru je ob las�,
na kto rú je ško la  za me ra ná (na prí klad  bi lin gvál ne gym -
ná zium, špor to vé gym ná zium a pod.).

(7) Ak je sú čas �ou ško ly  škol ský in ter nát,62) uve die sa
za ná zvom ško ly  slo vo „in ter ná tna“ v prí sluš nom tva re.

(8) Ško la, kto rá vznik la pod ¾a oso bit né ho pred pi su,63)
sa ozna ču je ná zvom „Zdru že ná stred ná ško la“.

(9) Ško la, kto rá vznik la spo je ním zá klad nej ško ly
s pred škol ským za ria de ním pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su,64) sa ozna ču je ná zvom „Zá klad ná ško la s ma ter skou
ško lou“.

(10) Ná zov ško ly,  kto rá ne za nik la po  zlú če ní so ško lou
rov na ké ho dru hu a typu pod ¾a oso bit né ho pred pi su,65)
zos tá va ne zme ne ný.

(11) Ná zov ško ly sa po u ží va na úrad ných pe čiat kach
a lis ti nách vy da ných to u to ško lou, ak oso bit ný pred pis
ne us ta no vu je inak.66)

(12) Ná zov ško ly sa uvá dza na von kaj šom ozna če ní bu -
do vy ško ly bez uve de nia jej síd la.  

(13) Usta no ve nia od se kov 1 až 12 sa pri me ra ne vz�a hu -
jú aj na škol ské za ria de nia, stre di ská prak tic ké ho  vy -
učovania ale bo pra co vi ská prak tic ké ho vy u čo va nia.

§ 22

Zria ïo va cia lis ti na ško ly, škol ské ho za ria de nia,
stre di ska prak tic ké ho vy u čo va nia a pra co vi ska

prak tic ké ho vy u čo va nia

(1) Zria ïo va ciu lis ti nu ško ly, škol ské ho za ria de nia,
stre di ska prak tic ké ho vy u čo va nia ale bo pra co vi ska
prak tic ké ho vy u čo va nia vy dá va zria ïo va te¾ po za ra de ní
ško ly ale bo škol ské ho za ria de nia do sie te.

(2) Zria ïo va cia lis ti na ško ly, škol ské ho za ria de nia,
stre di ska prak tic ké ho vy u čo va nia ale bo pra co vi ska
prak tic ké ho vy u čo va nia ob sa hu je
a) ozna če nie zria ïo va te ¾a,
b) ná zov ško ly, škol ské ho za ria de nia, stre di ska prak -

tic ké ho vy u čo va nia ale bo pra co vi ska prak tic ké ho
vy u čo va nia vy lu ču jú ci mož nos� zá me ny s ná zvom
iných práv nic kých osôb, druh a typ, jej síd lo (ad re -
sa) a iden ti fi kač né čís lo,

c) ná zov a ad re su sub jek tu, kto rý je sú čas �ou ško ly
ale bo škol ské ho za ria de nia,

Strana 5670 Zbierka zákonov č. 596/2003 Čiastka 243

58) § 45 zá ko na č. 29/1984 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
59) § 2 a 63 zá ko na č. 29/1984 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
60) § 63 ods. 4 a 5 zá ko na č. 29/1984 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
61) § 1 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 191/1994 Z. z. o ozna čo va ní obcí v ja zy ku ná rod nost ných men šín.
62) § 44 zá ko na č. 29/1984 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
63) § 2 ods. 2 zá ko na č. 29/1984 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
64) § 63 ods. 4 zá ko na č. 29/1984 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
65) Na prí klad § 63 ods. 5 zá ko na č. 29/1984 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
66) § 63 ods. 8 zá ko na č. 29/1984 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



d) vý chov ný ja zyk ale bo vy u čo va cí ja zyk,
e) for mu hos po dá re nia,
f) dá tum zria de nia ško ly, škol ské ho za ria de nia, stre -

di ska prak tic ké ho vy u čo va nia ale bo pra co vi ska
prak tic ké ho vy u čo va nia,

g) vy me dze nie zá klad ných ve rej no pros peš ných čin -
nos tí ale bo ve rej ných funk cií, pre kto ré sa ško la ale -
bo škol ské za ria de nie zria ïu je, a tomu zod po ve da -
jú ci pred met čin nos ti,

h) ozna če nie šta tu tár ne ho or gá nu,
i) vec né a fi nanč né vy me dze nie ma jet ku, kto rý ško la,

škol ské za ria de nie, stre di sko prak tic ké ho vy u čo va -
nia ale bo pra co vi sko prak tic ké ho vy u čo va nia spra -
vu je,

j) ur če nie času, na kto rý sa ško la, škol ské za ria de nie,
stre di sko prak tic ké ho vy u čo va nia ale bo pra co vi sko
prak tic ké ho vy u čo va nia zria ïu je,

k) dá tum a čís lo roz hod nu tia mi nis ter stva o za ra de ní
do sie te.

(3) Zme ny úda jov v zria ïo va cej lis ti ne sa vy ko ná va jú
do dat kom k zria ïo va cej lis ti ne.

§ 23

Zru šo va nie škôl, škol ských za ria de ní,
stre dísk prak tic ké ho vy u čo va nia

a pra co vísk prak tic ké ho vy u čo va nia

(1) Ško la, škol ské za ria de nie, stre di sko prak tic ké ho
vy u čo va nia ale bo pra co vi sko prak tic ké ho vy u čo va nia sa
po jeho vy ra de ní zo sie te zru ší.

(2) Ško lu, škol ské za ria de nie, stre di sko prak tic ké ho
vy u čo va nia ale bo  pra co vi sko prak tic ké ho vy u čo va nia
zru ší zria ïo va te¾ v sú la de s roz hod nu tím mi nis ter stva
o vy ra de ní zo sie te.

DE  V IA  TA  ČASŤ

PÔ SOB NOSŤ OR GÁ NOV
ŠKOL SKEJ SAMO SPRÁ VY

§ 24

(1) Rada ško ly, obec ná škol ská rada a územ ná škol ská 
rada sú ini cia tív ne a po rad né samo správ ne or gá ny, kto ré 
vy jad ru jú a pre sa dzu jú ve rej né zá uj my a zá uj my žia kov,
ro di čov, pe da go gic kých za mest nan cov a ostat ných za -
mest nan cov v ob las ti vý cho vy a vzde lá va nia. Pl nia funk -
ciu ve rej nej kon tro ly, po su dzu jú a vy jad ru jú sa k čin nos -
ti škôl, škol ských za ria de ní, or gá nov miest nej štát nej
sprá vy, or gá nov obcí a samo správ nych kra jov z po h¾a du
škol skej prob le ma ti ky.

(2) Rada ško ly sa zria ïu je pri ško lách pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su.67)

(3) Rada škol ské ho za ria de nia  sa zria ïu je v
a) pred škol ských za ria de niach,
b) liečebno-výchovných sa na tó riách,
c) dia gnos tic kých cen trách,
d) re e du kač ných det ských do mo voch,
e) re e du kač ných do mo voch pre mlá dež,

f) do mo voch mlá de že,
g) cen trách vo¾ né ho času.

(4) Rada škol ské ho za ria de nia pod ¾a od se ku 3 písm. b) 
až e) sa zria ïu je bez zá stup cov ro di čov. 

(5) Rada ško ly
a) usku toč ňu je vý be ro vé ko na nie na vy me no va nie ria -

di te ¾a pod ¾a § 4,
b) na vr hu je na zá kla de vý be ro vé ho ko na nia kan di dá ta

na vy me no va nie do funk cie ria di te ¾a, 
c) pred kla dá ná vrh na od vo la nie ria di te ¾a ale bo sa vy -

jad ru je  k ná vr hu na od vo la nie ria di te ¾a; ná vrh na
od vo la nie ria di te ¾a pred kla dá vždy s odô vod ne ním,

d) vy jad ru je sa ku kon cepč ným zá me rom roz vo ja ško ly
ale bo škol ské ho za ria de nia, k ná vr hu na zru še nie
ško ly a škol ské ho za ria de nia a ku sku toč nos tiam
uve de ným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7.

(6) Obec ná škol ská rada sa zria ïu je v ob ciach, v kto -
rých sú ur če né naj me nej tri škol ské ob vo dy ale bo je zria -
de ných naj me nej de sa� škôl a škol ských za ria de ní, kto ré
nie sú sú čas �ou ško ly,  zria de ných na úze mí obce. Roz -
hod nu tím obec né ho za stu pi te¾ stva  môže by� zria de ná
obec ná škol ská ra da aj pri poč te škôl a škol ských za ria -
de ní naj me nej pä� ale bo  pri  dvoch škol ských ob vo doch.

(7) Obec ná škol ská rada sa vy jad ru je
a) k čin nos ti zria ïo va te ¾ov zá klad ných škôl, zá klad -

ných ume lec kých škôl a škol ských za ria de ní v ob las -
ti vzde lá va nia zria de ných na úze mí obce,

b) ku kon cep cii roz vo ja škôl a škol ských za ria de ní zria -
de ných na úze mí obce,

c) k roz pi su fi nanč ných pros tried kov pos kyt nu tých
ško lám a škol ským za ria de niam zria de ným na úze mí
obce z pros tried kov štát ne ho roz po čtu a materiálno -
-technickým pod mien kam na čin nos� škôl a škol -
ských za ria de ní zria de ných ob cou,

d) k per so nál nym, ma te riál nym a so ciál nym pod mien -
kam za mest nan cov škôl a škol ských za ria de ní zria -
de ných na úze mí obce,

e) k po žia dav kám obce na skva lit ne nie sta rost li vos ti
a výchovno-vzdelávacích slu žieb pos ky to va ných
v ško lách ale bo v škol ských za ria de niach a k spô so -
bu úhra dy ná kla dov zvý še ných z toh to dô vo du,

f) k sprá ve o vý sled koch výchovno-vzdelávacieho pro -
ce su na ško lách zria de ných na úze mí obce.

(8) Obec ná škol ská rada plní funk ciu rady ško ly pod ¾a
od se ku 5 ku ško lám a škol ským za ria de niam, kto rých
zria ïo va te ¾om je obec, ak prí sluš ná rada ško ly nie je
zria de ná.

(9) Územ ná škol ská rada sa zria ïu je v územ nej pô sob -
nos ti samo správ ne ho kra ja.

(10) Územ ná škol ská rada sa vy jad ru je
a) k čin nos ti  prí sluš né ho kraj ské ho škol ské ho úra du,
b) k čin nos ti or gá nov prí sluš né ho samo správ ne ho

kra ja na úse ku škol stva,
c) ku kon cep cii roz vo ja škôl a škol ských za ria de ní

v územ nej pô sob nos ti samo správ ne ho kra ja,
d) k roz pi su fi nanč ných pros tried kov pos kyt nu tých

ško lám a škol ským za ria de niam zria de ným na úze -
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mí samo správ ne ho kra ja z pros tried kov štát ne ho
roz po čtu a ma te riál nym pod mien kam na čin nos�
škôl a škol ských za ria de ní zria de ných samo správ -
nym kra jom ale bo kraj ským škol ským úra dom,

e) k per so nál nym a so ciál nym pod mien kam za mest -
nan cov škôl a škol ských za ria de ní,

f) k po žia dav kám samo správ ne ho kra ja na skva lit ne -
nie sta rost li vos ti a výchovno-vzdelávacích slu žieb
pos ky to va ných v ško lách ale bo v škol ských  za ria de -
niach a k spô so bu úhra dy ná kla dov zvý še ných z toh -
to dô vo du,

g) k ná vr hom na za ve de nie štu dij ných a učeb ných od -
bo rov a za me ra ní,

h) k sprá ve o vý sled koch výchovno-vzdelávacieho pro -
ce su v ško lách a v škol ských za ria de niach.

(11) Územ ná škol ská rada plní funk ciu rady ško ly
pod ¾a od se ku 5 ku ško lám a škol ským za ria de niam, kto -
rých zria ïo va te ¾om je kraj ský škol ský úrad ale bo samo -
správ ny kraj, ak prí sluš ná rada ško ly nie je zria de ná.

(12) Or gán škol skej samo sprá vy je schop ný uzná ša�
sa, ak je na jeho za sad nu tí prí tom ná nad po lo vič ná väč ši -
na všet kých čle nov. Na plat né uzne se nie or gá nu škol skej 
samo sprá vy je pot reb ný nad po lo vič ný po čet hla sov prí -
tom ných čle nov or gá nu škol skej samo sprá vy. Na plat né
uzne se nie or gá nu škol skej samo sprá vy vo veci vyme no -
va nia, od vo la nia ale bo po tvr de nia ria di te ¾a vo funk cii je
pot reb ný nad po lo vič ný po čet hla sov všet kých jeho čle -
nov.

(13) V no vo zria de nej ško le ale bo v no vo zria de nom
škol skom za ria de ní  sa rada ško ly  usta no ví naj ne skôr do 
troch me sia cov odo dňa zria de nia ško ly ale bo škol ské ho
za ria de nia.

(14) Ná kla dy na čin nos� rady ško ly  sa uhrá dza jú z roz -
po čtu ško ly ale bo škol ské ho za ria de nia, ale bo z roz po čtu
zria ïo va te ¾a ško ly ale bo zria ïo va te ¾a škol ské ho za ria de -
nia. Ná kla dy na čin nos� obec nej škol skej rady sa uhrá -
dza jú z roz po čtu obce. Ná kla dy na čin nos� územ nej škol -
skej rady sa uhrá dza jú z roz po čtu samo správ ne ho kra ja.

(15) Za sad nu tie or gá nu škol skej samo sprá vy je ve rej -
né, ak or gán škol skej samo sprá vy dvoj tre ti no vou väč ši -
nou hla sov všet kých čle nov ne roz hod ne inak.

(16) Funkč né  ob do bie or gá nov škol skej samo sprá vy je
šty ri roky.

§ 25

Člen stvo v or gá noch škol skej samo sprá vy

(1) Rada ško ly sa skla dá z 5 až 11 čle nov. Za usta no ve -
nie rady ško ly zod po ve dá zria ïo va te¾.

(2) Ak má ško la ale bo škol ské za ria de nie niž ší po čet
za mest nan cov ako 25, po čet čle nov rady ško ly môže by�
niž ší ako 11. 

(3) Rada ško ly s 5 člen mi sa môže usta no vi� len v ško -
lách a škol ských za ria de niach, v kto rých cel ko vý po čet
za mest nan cov nie je vyš ší ako 10. 

(4) Zlo že nie a po čet čle nov rady ško ly pod ¾a od se kov 2
a 3 určí zria ïo va te¾ s pri hliad nu tím na cel ko vý po čet za -
mest nan cov ško ly ale bo škol ské ho za ria de nia, pri čom
do dr žia va zá sa du, že po čet čle nov rady ško ly, kto rí nie sú 

za mest nan ca mi ško ly ale bo škol ské ho za ria de nia, musí
by� väč ši no vý. 

(5) Člen mi rady ško ly ale bo škol ské ho za ria de nia, kto -
rej zria ïo va te ¾om je obec,  sú dva ja zvo le ní zá stup co via
pe da go gic kých za mest nan cov a je den zvo le ný zá stup ca
ostat ných za mest nan cov ško ly, šty ria zvo le ní zá stup co -
via ro di čov, tra ja de le go va ní zá stup co via zria ïo va te ¾a,
de le go va ný zá stup ca inej práv nic kej oso by ale bo fy zic kej
oso by, kto rá sa po die¾a na vý cho ve a vzde lá va ní. 

(6) Člen mi rady ško ly ale bo škol ské ho za ria de nia, kto -
ré ho zria ïo va te ¾om je samo správ ny kraj ale bo kraj ský
škol ský úrad, sú dva ja zvo le ní zá stup co via pe da go gic -
kých za mest nan cov, je den zvo le ný zá stup ca ostat ných
za mest nan cov, tra ja zvo le ní zá stup co via ro di čov, dva ja
de le go va ní zá stup co via zria ïo va te ¾a, je den de le go va ný
zá stup ca obce, v kto rej má ško la ale bo škol ské za ria de -
nie síd lo, de le go va ný zá stup ca inej práv nic kej oso by ale -
bo fy zic kej oso by, kto rá sa po die¾a na vý cho ve a vzde lá -
va ní. Čle nom rady ško ly pri stred nej ško le je aj zvo le ný
zá stup ca žia kov prí sluš nej ško ly.

(7) Ak je zria ïo va te ¾om ško ly ale bo škol ské ho za ria de -
nia obec, sú člen mi rady ško ly de le go va ní zá stup co via
zria ïo va te ¾a, z kto rých naj me nej je den je pos la nec obec -
né ho za stu pi te¾ stva. Ak je zria ïo va te ¾om  samo správ ny
kraj, sú člen mi rady  ško ly de le go va ní zá stup co via zria -
ïo va te ¾a a obce, kto rí sú pos lan ca mi za stu pi te¾ stva
samo správ ne ho kra ja a za stu pi te¾ stva obce.

(8) Pri   zá klad nej ško le s ma ter skou školou64) sa usta -
no ví  rada ško ly, kto rej čle nom je aj  zvo le ný zá stup ca ro -
di čov detí ma ter skej ško ly a zvo le ný zá stup ca pe da go gic -
kých za mest nan cov  ma ter skej ško ly.

(9) Obec ná škol ská rada má 11 čle nov a územ ná škol -
ská rada má 11 čle nov. Za usta no ve nie obec nej škol skej
rady zod po ve dá obec a za usta no ve nie územ nej škol skej
rady zod po ve dá samo správ ny kraj.

(10) Člen mi obec nej škol skej rady sú šty ria zvo le ní zá -
stup co via z ria di te ¾ov, dva ja zvo le ní zá stup co via z ro di -
čov, tra ja zvo le ní zá stup co via z pred se dov rád škôl všet -
kých škôl a škol ských za ria de ní zria de ných na úze mí
obce a dva ja de le go va ní zá stup co via obce. Ak je na úze mí 
obce zria de ných me nej ako tri rady, zvy šu je sa po čet de -
le go va ných zá stup cov obce.

(11) Člen mi územ nej škol skej rady sú tra ja zvo le ní zá -
stup co via z ria di te ¾ov, dva ja zvo le ní zá stup co via z ro di -
čov  a šty ria zvo le ní zá stup co via z  pred se dov rád škôl
a škol ských za ria de ní, kto rých zria ïo va te ¾om je kraj ský
škol ský úrad ale bo samo správ ny kraj. Člen mi územ nej
škol skej rady sú ïa lej je den de le go va ný zá stup ca samo -
správ ne ho kra ja a je den de le go va ný zá stup ca kraj ské ho
škol ské ho úra du.

(12) Čle nom rady ško ly ne mô že by� ria di te¾ ško ly a jeho
zá stup ca. Čle nom obec nej škol skej rady ne mô že by� sta -
ros ta obce (pri má tor mes ta). Čle nom územ nej škol skej
rady ne mô že by� pred se da samo správ ne ho kra ja a ve dú -
ci za mest na nec kraj ské ho škol ské ho  úra du.

(13) Člen stvo v or gá noch škol skej samo sprá vy za ni ká
a) uply nu tím funk čné ho ob do bia or gá nu škol skej

samo sprá vy,
b) vzda ním sa člen stva,
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c) ak vznik nú dô vo dy na zá nik člen stva pod ¾a od se -
ku 12,

d) ak zá stup ca pe da go gic kých za mest nan cov ale bo ne -
pe da go gic kých za mest nan cov ško ly ale bo škol ské ho 
za ria de nia pre sta ne by� za mest nan com ško ly ale bo
škol ské ho za ria de nia,

e)  ak die �a zvo le né ho zá stup cu ro di čov  pre sta ne by�
žia kom ško ly ale bo škol ské ho za ria de nia,

f) ak zvo le ný zá stup ca žia kov stred nej ško ly pre sta ne
by� žia kom ško ly,

g) od vo la ním zvo le né ho čle na pod ¾a od se kov 5 a 6,
h) od vo la ním čle na, kto rý je zá stup com obec né ho za -

stu pi te¾ stva ale bo samo správ ne ho kra ja, kraj ské ho
škol ské ho úra du, iných práv nic kých osôb a fy zic -
kých osôb po die¾a jú cich sa na vý cho ve a vzde lá va ní,
od bo ro vej or ga ni zá cie, kto ré ho do škol skej samo -
sprá vy de le go va li,

i) ob me dze ním ale bo po zba ve ním čle na spô so bi los ti
na práv ne úko ny,

j) smr �ou čle na ale bo jeho vy hlá se ním za mŕt ve ho.

(14) Člen stvo v or gá noch škol skej samo sprá vy sa po -
za sta vu je dňom do ru če nia pri hláš ky čle na or gá nu škol -
skej samo sprá vy ale bo jemu blíz kej osoby68) do vý be ro vé -
ho ko na nia na funk ciu ria di te ¾a ško ly ale bo ria di te ¾a
škol ské ho za ria de nia. Člen stvo sa po za sta vu je až do
skon če nia vý be ro vé ho ko na nia.

(15) Člen stvo v or gá noch škol skej samo sprá vy sa po -
za sta vu je pod ¾a od se ku 14 aj pri po tvr dzo va ní ria di te ¾a
vo funk cii.

(16) Po dro bnos ti o zlo že ní or gá nov škol skej samo sprá -
vy, o spô so be ich usta no ve nia, o ich or ga ni zač nom a fi -
nanč nom za bez pe če ní usta no ví vše obec ne zá väz ný práv -
ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo.

 § 26

Žiac ka škol ská ra da

 (1) Žiac ka  škol ská  rada  (ïa lej  len  „žiac ka  rada“),  ak
je usta no ve ná,  re pre zen tu je žia kov stred nej ško ly  a za -
stu pu je  ich zá uj my vo vz�a hu k ria di te ¾o vi a ve de niu ško -
ly. 

(2) Žiac ka  rada  je  usta no ve ná  vte dy,  ak  po čet jej čle -
nov ur če ný v  od se ku 3 zvo lí  v taj nom hla so va ní  nad po -
lo vič ná väč ši na žia kov stred nej ško ly. O  vo¾ bách vy ho to -
via žia ci zá pis ni cu, kto rú pred lo žia ria di te ¾o vi ško ly. 

(3) Žiac ka rada má 5 až 11  čle nov a tvo ria ju tí žia ci,
kto rí vo vo¾ bách  zís ka li naj vy šší po čet  hla sov žia kov zú -
čast ne ných  na vo¾ bách. 

(4) Žiac ka rada 
a) sa vy jad ru je k pod stat ným  otáz kam, ná vr hom

a opat re niam ško ly v ob las ti vý cho vy a vzde lá va nia, 
b) sa po die¾a na tvor be a do dr žia va ní škol ské ho po riad -

ku, 
c) za stu pu je  žia kov vo  vz�a hu  k  ria di te ¾o vi a  ve de niu

ško ly, pred kla dá im  svo je sta no vi ská a  ná vr hy, za -
stu pu je žia kov  aj  na vo nok, 

d) volí a od vo lá va zá stup cu žia kov do rady ško ly. 

(5) Žiac ka rada je schop ná sa  uzná ša�, ak je na jej za -
sad nu tí prí tom ná nad po lo vič ná väč ši na všet kých čle -
nov. Na plat né uzne se nie žiac kej rady je pot reb ný sú hlas
nad po lo vič nej väč ši ny prí tom ných čle nov žiac kej  rady.
Na plat né uzne se nie žiac kej  rady vo veci vo¾ by a od vo la -
nia zá stup cu žia kov do rady ško ly je  pot reb ný sú hlas 
nad po lo vič nej väč ši ny  všet kých čle nov žiac kej rady. 

(6) Ná kla dy na čin nos� žiac kej rady  sa po do ho de s ria -
di te ¾om ško ly uhrá dza jú z roz po čtu ško ly. 

(7) Po dro bnos ti  o   zlo že ní  žiac kej  rady,   o  spô so be  jej
usta no ve nia vrá ta ne  vý me ny jej čle nov,  o vo¾ be čle na 
rady ško ly a o spô so be ro ko va nia určí šta tút žiac kej škol -
skej rady. 

DE  S IA  TA  ČASŤ

SPO LOČ NÉ, PRE CHOD NÉ
A ZÁ VE REČ NÉ USTA NO VE NIA

§ 27

Pl ne nie po vin nej škol skej do chádz ky
a vzde lá va nie na ško lách mimo úze mia

Slo ven skej re pub li ky

(1) Deti ob ča nov Slo ven skej re pub li ky môžu pl ni� po -
vin nú škol skú do chádz ku ale bo sa vzde lá va� na ško lách
mimo úze mia Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „oso bit ný
spô sob škol skej do chádz ky“).

(2) Oso bit ným spô so bom škol skej do chádz ky sa ro zu -
mie
a) do chádz ka do ško ly s vy u čo va cím ja zy kom slo ven -

ským zria de nej pri  za stu pi te¾ skom úra de Slo ven -
skej re pub li ky,

b) do chádz ka do ško ly zria de nej pri za stu pi te¾ skom úra -
de iné ho štá tu v za hra ni čí a v Slo ven skej re pub li ke,

c) do chádz ka do ško ly na úze mí iné ho štá tu,
d) in di vi du ál ne vy u čo va nie v za hra ni čí.

(3) Oso bit ný spô sob škol skej do chádz ky po vo ¾u je na
zá kla de žia dos ti zá kon né ho zá stup cu žia ka ria di te¾ ško -
ly, v kto rej žiak plní ale bo by mal pl ni� po vin nú škol skú
do chádz ku (ïa lej len „kme ňo vá ško la“).

(4) V žia dos ti o po vo le nie oso bit né ho spô so bu škol skej
do chádz ky žia da te¾ uve die 
a) meno, priez vis ko a byd li sko žia ka,
b) rod né čís lo žia ka,
c) ad re su byd li ska v za hra ni čí,
d) ná zov a ad re su ško ly, kto rú bude žiak v za hra ni čí

na všte vo va�,
e) pred po kla da nú dĺž ku po by tu v za hra ni čí.

(5) Zá kon ný zá stup ca pri hlá si žia ka do ško ly do 15 dní
od jeho prí cho du do kra ji ny po by tu a do 30 dní ozná mi
spô sob pl ne nia škol skej do chádz ky žia ka ria di te ¾o vi
kme ňo vej ško ly.

(6) Žia ko vi, kto rý má po vo le ný oso bit ný spô sob škol -
skej do chádz ky, pos ky tu je kme ňo vá ško la učeb ni ce na
zá kla de žia dos ti jeho zá kon né ho zá stup cu; žia ko vi, kto rý 
pl ní po vin nú škol skú do chádz ku pod ¾a od se ku 2 písm. a), 
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pos ky tu je učeb ni ce ško la zria de ná pri za stu pi te¾ skom
úra de Slo ven skej re pub li ky.

(7) Žiak, kto rý vy ko ná va oso bit ný spô sob škol skej do -
chádz ky  pod ¾a od se ku 2 písm. b) a c), vy ko ná skúš ky
z vy bra ných vy u čo va cích pred me tov  v kme ňo vej ško le
ale bo v ško le zria de nej pri za stu pi te¾ skom úra de Slo ven -
skej re pub li ky spra vid la za kaž dý škol ský rok, naj viac
však za všet ky roč ní ky po ukon če ní štvr té ho roč ní ka  zá -
klad nej ško ly  a de via te ho roč ní ka zá klad nej ško ly. Ter -
mín skúš ky do hod ne  s ria di te ¾om  zá kon ný zá stup ca
žia ka do 15. mája ka len dár ne ho roka, v kto rom má
skúš ku vy ko na�. Žia ci, kto rí vy ko ná va jú oso bit ný spô -
sob škol skej do chádz ky pod ¾a od se ku 2 písm. d), vy ko -
na jú skúš ku zo všet kých po vin ných vy u čo va cích  pred -
me tov učeb né ho plá nu prí sluš né ho roč ní ka kme ňo vej
ško ly ok rem pred me tov s pre va hou vý chov né ho za me ra -
nia za kaž dý prí sluš ný škol ský rok, naj viac však za všet -
ky roč ní ky po ukon če ní štvr té ho roč ní ka zá klad nej ško ly
a de via te ho roč ní ka zá klad nej ško ly. 

(8) Žiak môže zo zá važ ných dô vo dov, naj mä ve¾kej
vzdia le nosti a do stup nos ti ku kme ňo vej škole, vy ko na�
skúš ku aj na inej ško le v Slo ven skej re pub li ke, a to po
do ho de zá kon né ho zá stup cu žia ka s ria di te ¾om ško ly,
v kto rej sa má skúš ka vy ko na�.

(9) Ria di te¾ ško ly, v kto rej sa má skúš ka pod ¾a od se -
ku 7 vy ko na�,
a) určí vy u čo va cie pred me ty, z kto rých sa má skúš ka

vy ko na�, a ob sah skúš ky,
b) určí ter mín skúš ky po pre ro ko va ní so zá kon ným zá -

stup com žia ka,
c) za ra dí žia ka po jeho ná vra te zo za hra ni čia do prí -

sluš né ho roč ní ka pod ¾a vý sled kov žia ka do siah nu -
tých v pred chá dza jú com vzde lá va ní.

(10) Žia ci štvr té ho roč ní ka zá klad nej ško ly vy ko ná va jú
skúš ku pod ¾a od se ku 7 pred jed ným skú ša jú cim, kto ré -
ho určí ria di te¾  z uči te ¾ov vy u ču jú cich v prí sluš nom
škol skom roku v roč ní ku, za kto rý bude žiak ro bi� skúš -
ku. Žia ci de via te ho roč ní ka zá klad nej ško ly ale bo žia ci
stred nej ško ly vy ko ná va jú skúš ku pred troj člen nou ko -
mi siou, kto rú určí ria di te¾.

(11) O vý sled ku skúš ky sa vy ho to ví pro to kol, kto rý pod -
pí še skú ša jú ci, pri skúš ke pred ko mi siou pred se da
a vše tci čle no via skú šob nej ko mi sie.

(12) Žia ko vi, kto rý vy ko nal úspeš ne skúš ku z pred me -
tov, kto ré sa na ško le v za hra ni čí ne vy u ču jú, ale bo pl nil
po vin nú škol skú do chádz ku in di vi du ál nym vy u čo va ním
a vy ko nal skúš ku zo všet kých po vin ných pred me tov
učeb né ho plá nu  prí sluš né ho roč ní ka kme ňo vej ško ly,
ško la vydá vy sved če nie.

§ 28

Hod no te nie, kla si fi ká cia a vy sved če nie

(1) Vý sled ky hod no te nia a kla si fi ká cie sa ozna mu jú

žia ko vi  vy da ním vy sved če nia, kto ré sa vy dá va po skon -
če ní pr vé ho pol roka a po skon če ní  dru hé ho pol roka.

(2) Vy sved če nia sa žia kom zá klad ných škôl, žia kom
stred ných škôl a uči líš� vy dá va jú v štát nom ja zy ku.69)
Žia kom zá klad ných škôl a žia kom stred ných škôl,24)
v kto rých sa usku toč ňu je vý cho va a vzde lá va nie v ja zy -
ku ná rod nost ných men šín, sa vy dá va jú dvoj ja zyč né vy -
sved če nia, a to v štát nom ja zy ku a v ja zy ku prí sluš nej
ná rod nost nej men ši ny. Žia kom škôl,41) v kto rých sa
usku toč ňu je vý cho va a vzde lá va nie v cu dzom ja zy ku, sa
po pri vy sved če niach v štát nom ja zy ku môže vy da� aj vy -
sved če nie v prí sluš nom cu dzom ja zy ku, ak je to pot reb -
né na ich pri ja tie na štú dium  v za hra ni čí pod ¾a prí sluš -
ných me dzi ná rod ných zmlúv, kto rý mi je Slo ven ská
re pub li ka via za ná.

(3) Stred né ško ly, špe ciál ne stred né ško ly, prak tic ké
ško ly, od bor né uči liš tia  a uči liš tia pos ky tu jú údaje70)
o žia koch den né ho štú dia tých to škôl ich ro di čom ale bo
zá kon ným zá stup com a oso bám, kto ré majú voči pl no le -
té mu žia ko vi vy ži vo va ciu po vin nos�, vrá ta ne do chádz ky
do ško ly, vý sled kov hod no te nia, kla si fi ká cie a vý sled kov
ma tu rit nej skúš ky ale bo zá ve reč nej skúš ky.

(4) Pra vid lá hod no te nia a kla si fi ká cie žia kov zá klad -
ných škôl, stred ných škôl, stre dísk prak tic ké ho vy u čo -
va nia a pra co vísk prak tic ké ho vy u čo va nia, špe ciál nych
škôl, ako aj dru hy a ná le ži tos ti vy sved če ní vrá ta ne spô -
so bu ich evi den cie a ar chi vá cie  usta no ví vše obec ne zá -
väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo.

§ 29

Pe da go gic ká do ku men tá cia

(1) Pe da go gic ká do ku men tá cia ško ly ale bo škol ské ho
za ria de nia je sú bor pí som ných do ku men tov, kto rý mi sa
ria di pro ces vý cho vy a vzde lá va nia, a sú bor pí som nos tí,
na zá kla de kto rých vy dá va ško la ale bo škol ské za ria de -
nie ve rej né lis ti ny a roz hod nu tia.

(2) Pe da go gic ká do ku men tá cia sa v ško lách a v škol -
ských za ria de niach ve die v štát nom ja zy ku.71)
V školách24) a v škol ských za ria de niach, v kto rých sa
usku toč ňu je vý cho va a vzde lá va nie v ja zy ku ná rod nost -
ných men šín, sa pe da go gic ká do ku men tá cia ško ly ve die
dvoj ja zyč ne, a to v štát nom ja zy ku a v ja zy ku prí sluš nej
ná rod nost nej men ši ny.

(3) Pe da go gic kú do ku men tá ciu tvo ria
a) učeb né plá ny,
b) učeb né os no vy,
c) vzde lá va cie štan dar dy,
d) plán výchovno-vzdelávacej  čin nos ti,
e) plán prá ce ško ly,
f) tried na kni ha,
g) tried ny vý kaz,
h) ka ta ló go vý list žia ka,
i) pro to kol o ma tu rit nej skúš ke,
j) pro to kol o zá ve reč nej skúš ke,
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k) pro to kol o ab so lu tó riu,
l) pro to ko ly o ko mi sio nál nych skúš kach,

m) roz vrh ho dín.

(4) Pe da go gic kú do ku men tá ciu ško ly ale bo škol ské ho
za ria de nia uve de nú v od se ku 3 písm. a) až c) vy dá va mi -
nis ter stvo.72) Pe da go gic kú do ku men tá ciu cir kev nej ško ly 
a škol ské ho za ria de nia a súk rom nej ško ly a škol ské ho 
za ria de nia uve de nú v od se ku 3 písm. a) a b)  vy dá va zria -
ïo va te¾ po do ho de s mi nis ter stvom.

(5) Pe da go gic ká do ku men tá cia ško ly ale bo škol ské ho
za ria de nia uve de ná v od se ku 3 písm. f) až l) sa ve die na
tla či vách, kto ré schva ¾u je mi nis ter stvo.

(6) Pe da go gic ká do ku men tá cia ško ly ale bo škol ské ho
za ria de nia je sú čas �ou ich re gis tra tú ry pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.73)

(7) Ško ly a škol ské za ria de nia majú prá vo zís ka va�
a spra cú va� osob né údaje74) o de �och a žia koch tých to
škôl a škol ských za ria de ní tý ka jú ce sa
a) iden ti fi ká cie oso by:

1. meno a priez vis ko,
2. dá tum a mies to na ro de nia,
3. byd li sko,
4. rod né čís lo,
5. štát na prí sluš nos�,
6. ná rod nos�,
7. osob né úda je o iden ti fi ká cii zá kon ných zá stup cov

die �a �a ale bo žia ka, 
b) zdra via,
c) men tál nej iden ti ty vrá ta ne vý sled kov  pedagogicko -

psycholo gickej a špe ciál no pe da go gic kej dia gnos ti ky.

(8) Oso by, kto ré pri pl ne ní svo jich pra cov ných po vin -
nos tí pri chá dza jú do sty ku s osob ný mi údaj mi pod ¾a od -
se ku 7, majú po vin nos� ml čan li vos ti; a to aj po skon če ní
pra cov nop ráv ne ho vz�a hu.75) V prí pa de po ru še nia po -
vin nos ti ml čan li vos ti sa po stu pu je pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.76)

§ 30

Opat re nia vo vý cho ve

(1) Za vzor né sprá va nie, za vzor né pl ne nie po vin nos tí
ale bo za sta toč ný čin mož no žia ko vi udeli� po chva lu ale -
bo iné oce ne nie. 

(2) Ak sa žiak pre vi ní pro ti škol ské mu po riad ku, mož -
no mu ulo ži� na po me nu tie ale bo po kar ha nie od tried ne -
ho uči te ¾a, maj stra od bor nej vý cho vy, ve dú ce ho stre di -
ska prak tic ké ho vy u čo va nia, po kar ha nie od ria di te ¾a,
pod mie neč né vy lú če nie ale bo vy lú če nie.

(3) Pra vid lá sprá va nia žia kov a po dro bnos ti o dru hoch 
a stup ňoch opat re ní vo vý cho ve a po stu poch pri ich
 ukladaní usta no ví mi nis ter stvo vše obec ne zá väz ným
práv nym pred pi som.

Uzná va nie  rov no cen nos t i  do kla  dov
o vzde la  ní  vy  da ných za hra nič  ný mi

ško la  mi

§ 31

(1) Do klad o vzde la ní vy da ný za hra nič nou ško lou štá -
tu, s kto rým bola  uzav re tá zmlu va o vzá jom nom uzná va -
ní rov no cen nos ti do kla dov o vzde la ní, kto rou je Slo ven -
ská re pub li ka via za ná, sa uzná va za rov no cen ný bez
nos tri fi ká cie.

(2) Ab sol vent za hra nič nej ško ly po žia da kraj ský škol -
ský úrad prí sluš ný pod ¾a mies ta jeho po by tu o vy da nie
po tvr de nia o rov no cen nos ti do kla du o vzde la ní. K žia dos -
ti pri lo ží do klad uve de ný v § 32 ods. 4 písm. a) pre lo že ný
do slo ven ské ho ja zy ka a ove re ný pod ¾a § 32 ods. 6.

(3) Kraj ský škol ský úrad do 15 dní od do ru če nia žia -
dos ti vydá po tvr de nie, v kto rom uve die, s akým do kla -
dom o vzde la ní je pred lo že ný do klad rov no cen ný.

§ 32

Nos tri fi ká cia do kla dov o vzde la ní

(1) Nos tri fi ká cia je uzna nie plat nos ti do kla du o ma tu -
rit nej skúš ke, zá ve reč nej skúš ke, ab so lu tó riu ale bo
o inej od bor nej skúš ke ale bo uzna nie plat nos ti zá ve reč -
né ho vy sved če nia vy da né ho za hra nič nou ško lou v Slo -
ven skej re pub li ke.

(2) Nos tri fi ko va� mož no iba do klad o ukon če nom vzde -
la ní.

(3) Nos tri fi ku je sa do klad o vzde la ní vy da ný za hra nič -
nou ško lou, kto rá svo jím za me ra ním a ob sa hom vy u čo -
va nia je po rov na te¾ ná so zá klad nou ško lou ale bo zod po -
ve dá štú diu rov na ké ho ale bo prí buz né ho štu dij né ho
ale bo učeb né ho od bo ru na stred nej ško le.

(4) Ab sol vent za hra nič nej ško ly k žia dos ti o nos tri fi ká -
ciu do kla du o ukon če nom vzde la ní pri po jí
a) ove re nú kó piu do kla du o ukon če ní zá klad nej ško ly,

ak ide o nos tri fi ká ciu do kla du o jej ukon če ní, o ma -
tu rit nej skúš ke ale bo zá ve reč nej skúš ke ale bo o ab -
so lu tó riu, ale bo o inej ob dob nej skúš ke,

b) ak z do kla du uve de né ho pod písm. a) pria mo ne vy -
plý va úspeš né ukon če nie ce lé ho štú dia, ove re ný  zo -
znam pred me tov s uve de ním poč tu ich vy u čo va cích
ho dín v jed not li vých roč ní koch štú dia (učeb ný plán
štú dia),

c) po tvr de nie za hra nič nej ško ly o roz sa hu prak tic ké ho
vy u čo va nia, ak je pro fi lu jú cou zlož kou vzde la nia
a nie je uve de né v učeb nom plá ne štú dia.

(5) K žia dos ti o nos tri fi ká ciu sa ïa lej pri po jí ove re ný
pre klad do kla du o vzde la ní vy da né ho za hra nič nou ško -
lou a do kla dov uve de ných v od se ku 4 vy da ných za hra -
nič nou ško lou do slo ven ské ho ja zy ka.
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(6) Pra vos� pod pi sov a od tlač ku pe čiat ky ško ly na ori -
gi ná loch do kla dov uve de ných v od se ku 4 písm. a) musí
by� ove re ná or gá nom štá tu prí sluš ným na  jeho ove re nie
ale bo no tár stvom v prí sluš nom štá te s od tlač kom pe čiat -
ky za stu pi te¾ ské ho úra du Slo ven skej re pub li ky v tom to
štá te, ak me dzi ná rod ná zmlu va ne us ta no vu je inak. 

(7) Prí sluš ný kraj ský škol ský úrad vo ve ciach roz ho do -
va nia o rov no cen nos ti do kla dov o vzde la ní ob ča nov člen -
ských štá tov Eu róp skej únie na úče ly re gu lo va ných po -
vo la ní a re gu lo va ných od bor ných čin nos tí roz hod ne až
po po sú de ní mi nis ter stvom.77)

§ 33

Do pl ňo va cia skúš ka

(1) Do pl ňo va cou skúš kou sa ove ru jú ve do mos ti
a zruč nos ti ab sol ven ta z pred me tov ale bo ich čas tí, ak
z nich ab sol vent ne bol na za hra nič nej ško le kla si fi ko va -
ný a majú pria my vz�ah k pro fi lu ab sol ven ta, štu dij né mu 
ale bo učeb né mu od bo ru, ak
a) štú dium na za hra nič nej ško le iba čias toč ne zod po -

ve dá ob sa hu vy u čo va nia na zá klad nej ško le ale bo
štú diu v prí buz nom štu dij nom ale bo učeb nom od -
bo re na stred nej ško le,

b) ab sol vent ne pri po jil do kla dy uve de né v § 32 ods. 4
písm. b) a c).

(2) Ab sol vent, kto rý nie je štát nym ob ča nom Slo ven -
skej re pub li ky, ne ko ná do pl ňo va ciu skúš ku zo slo ven -
ské ho ja zy ka a li te ra tú ry.

(3) Kraj ský škol ský úrad určí zá klad nú ško lu ale bo
stred nú ško lu, v kto rej ab sol vent vy ko ná do pl ňo va ciu
skúš ku, ob sah a ter mín skúš ky; ak ide o ško ly, kto rých
nie je zria ïo va te ¾om, spo lu pra cu je so zria ïo va te¾ mi
tých to  škôl.

(4) Do pl ňo va cia skúš ka sa koná pred skú šob nou ko -
mi siou. Ko mi sia má naj me nej troch čle nov. Pred se du
a ïal ších čle nov ko mi sie vy me nú va pred nos ta kraj ské ho
škol ské ho úra du.

(5) O vý sled ku do pl ňo va cej skúš ky roz ho du je ko mi sia
hla so va ním. Pri rov nos ti hla sov roz ho du je hlas pred se du 
ko mi sie.

(6) O do pl ňo va cej skúš ke ko mi sia vy ho to ví pro to kol. 

§ 34

(1)  Do klad o vzde la ní, kto rý sa ne nos tri fi ku je, pla tí
dňom vy da nia po tvr de nia, do klad, kto rý sa nos tri fi ku je,
dňom prá vo plat nos ti roz hod nu tia o nos tri fi ká cii.

(2) Uzná va nie rov no cen nos ti do kla dov o vzde la ní vy -
da ných za hra nič ný mi ško la mi sa vz�a hu je na ob ča nov
Slo ven skej re pub li ky a ob ča nov člen ských štá tov Eu róp -
skej únie.

§ 35

Prí spev ky na úhra du ná kla dov spo je ných
s hmot ným za bez pe če ním detí a žia kov v ško lách

a v škol ských za ria de niach

(1) Ak sa v ško le ale bo v škol skom za ria de ní za bez pe -
ču je ok rem bez plat nej vý cho vy a vzde lá va nia aj hmot né
zabezpečenie78) detí a žia kov, pri spie va jú ro di čia ale bo
iné oso by, kto ré majú voči die �a �u vy ži vo va ciu po vin -
nos�,79) prí spev kom na čias toč nú úhra du ná kla dov spo -
je ných s hmot ným za bez pe če ním. 

(2) Ro di čia ale bo iné oso by, kto ré majú voči die �a �u vy -
ži vo va ciu po vin nos�, ale bo účast ní ci pri spie va jú na úhra -
du ná kla dov spo je ných so zá uj mo vým štú diom v ško lách 
a v škol ských za ria de niach.

(3) Výš ku prí spev ku pod ¾a od se ku 1 a 2 a spô sob jeho
úhra dy usta no ví mi nis ter stvo vše obec ne zá väz ným
práv nym pred pi som.   

§ 36

Prí spev ky na škol ské stra vo va nie a uby to va nie
v in ter ná tnych ško lách, v in ter ná tnych škol ských

za ria de niach a v do mo voch mlá de že

(1) Na úhra du ná kla dov za stra vo va nie detí a žia kov
v škol ských je dál ňach pri in ter ná tnych za ria de niach
a na uby to va nie žia kov v do mo voch mlá de že pri spie va jú
ro di čia ale bo iné oso by, kto ré majú voči die �a �u vy ži vo va -
ciu po vin nos�.

(2) Výš ku prí spev ku a po dro bnos ti o or ga ni zá cii a pre -
vádz ke škol ských je dál ní a je dál ní pri in ter ná tnych za -
ria de niach usta no ví mi nis ter stvo vše obec ne zá väz ným
práv nym pred pi som. 

§ 37

Prie stup ky a sank cie

(1) Za prie stu pok pod ¾a toh to zá ko na sa po va žu je, ak
a) zria ïo va te¾ vy me nu je do funk cie ria di te ¾a oso bu,

kto rá ne spĺ ňa pred po kla dy pod ¾a § 3 ods. 5,
b) zá kon ný zá stup ca die �a �a ohroz u je vý cho vu a vzde -

lá va nie ma lo le té ho ale bo za ne dbá va sta rost li vos�
o  po vin nú škol skú do chádz ku die �a �a, naj mä ak
die �a ne os pra ve dl ne ne vy ne chá viac ako 60 vy u čo -
va cích ho dín v prí sluš nom škol skom roku,

c) kon tro lo va ný sub jekt ne od strá ni ne dos tat ky zis te né 
škol skou in špek ciou ale bo sa ne vy tvo ri li pod mien ky
na vý kon in špekč nej čin nos ti,

d) zria ïo va te¾ vy ko ná zme ny úda jov pod ¾a § 15 ods. 4
bez vy ko na nia zmien v sie ti mi nis ter stvom,

e) obec ale bo samo správ ny kraj ne za bez pe ču je vý kon
od bor ných čin nos tí za mest nan com  pod ¾a § 7 ods. 3.

(2) Ak zria ïo va te¾ vy me nu je do funk cie ria di te ¾a oso -
bu, kto rá ne spĺ ňa pred po kla dy pod ¾a § 3 ods. 5, hlav ný
škol ský in špek tor roz hod ne o ulo že ní po ku ty zria ïo va te -
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77) Zá kon č. 477/2002 Z. z. o uzná va ní od bor ných kva li fi ká cií a o do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 145/1995 Z. z.
o správ nych po plat koch v zne ní ne skor ších pred pi sov.

78) § 24 zá ko na č. 29/1984 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
79) Zá kon o ro di ne.



¾o vi  do výš ky 20 000 Sk a opat re nie na od strá ne nie zis te -
né ho ne dos tat ku. 

(3) Ak škol ský in špek tor zis tí, že sa ne od strá ni li ne -
dos tat ky zis te né škol skou in špek ciou ale bo sa nev ytvo ri -
li pod mien ky na vý kon in špekč nej čin nos ti, môže ulo ži�
zod po ved né mu za mest nan co vi po riad ko vú po ku tu vo
výš ke od 1 000 Sk do 10 000 Sk. Uk la da nie po ku ty pod ¾a
to hto od se ku sa ne vz�a hu je na opat re nia vo veci rie še nia
s�až nos tí a pe tí cií.

(4) Ak zria ïo va te¾ vy ko ná zme ny úda jov pod ¾a § 15
ods. 4 bez vy ko na nia zmien v sie ti mi nis ter stvom, ulo ží
mi nis ter stvo zria ïo va te ¾o vi po ku tu  do výš ky 100 000 Sk.

(5) Ak kraj ský škol ský úrad zis tí, že obec ale bo samo -
správ ny kraj ne za bez pe ču je  čin nos ti  za mest nan com
pod ¾a § 7 ods. 3, ulo ží obci ale bo samo správ ne mu kra ju
po ku tu do výš ky 20 000 Sk. 

(6) Na ko na nie o ulo že ní po ku ty sa vz�a hu jú vše obec -
né pred pi sy o správ nom ko na ní. Opráv ne ný sub jekt
môže ulo ži� po ku tu do jed né ho roka odo dňa, keï zis til
po ru še nie po vin nos ti ulo že nej tým to zá ko nom, naj ne -
skôr do pia tich ro kov odo dňa po ru še nia tej to po vin nos ti. 
Pri uk la da ní po kút sa pri hlia da naj mä na zá važ nos�
a ná sled ky pro ti práv ne ho ko na nia. Vý nos z po ku ty je
príj mom štát ne ho roz po čtu.

§ 38

Roz sah pô sob nos ti zá ko na

(1) Ten to zá kon sa ne vz�a hu je na vy so ké ško ly, ško ly
v pô sob nos ti Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky,
Mi nis ter stva spra vod li vos ti Slo ven skej re pub li ky a  Mi -
nis ter stva ob ra ny Slo ven skej re pub li ky.

(2) Na cir kev né ško ly a cir kev né škol ské za ria de nia sa
ne vz�a hu jú usta no ve nia § 2 ods. 1 písm. a), § 3 ods. 2,
ods. 8 písm. a) a ods. 9, 11, § 4,  § 16 ods. 1 písm. l), § 17
ods. 2 písm. e) až g), § 24 až 26; usta no ve nie § 5 sa na ne
vz�a hu je pri me ra ne.

(3) Na súk rom né ško ly a súk rom né škol ské za ria de nia 
sa ne vz�a hu jú usta no ve nia § 2 ods. 1 písm. a), § 3 ods. 2,
ods. 7 písm. b),  ods. 8 písm. a) a ods. 9 a 11,  § 4,  § 16
ods. 1 písm. l), § 17 ods. 2 písm. e) až g),  § 24 až 26, § 35
a 36; usta no ve nie  § 5 sa na ne vz�a hu je pri me ra ne.

(4) Na roz ho do va nie pod ¾a toh to zá ko na sa vz�a hu je
vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis o správ nom konaní80)
ok rem roz ho do va nia o ude le ní po kar ha nia ria di te ¾om,
pod mie neč né ho vy lú če nia a roz ho do va nia ria di te ¾ov škôl
a škol ských za ria de ní zria de ných pod ¾a   § 6 ods. 2 a § 9
ods. 2.

(5) Na roz ho do va nie ria di te ¾a súk rom nej ško ly ale bo
súk rom né ho škol ské ho za ria de nia a ria di te ¾a cir kev nej
ško ly ale bo cir kev né ho škol ské ho za ria de nia sa ne vz�a -
hu je vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis o správ nom ko -
na ní.80)

(6) Roz hod nu tie vo ve ciach pod ¾a § 5, v kto rých roz ho -
du je ria di te¾ súk rom nej ško ly ale bo súk rom né ho škol -

ské ho za ria de nia a ria di te¾ cir kev nej ško ly ale bo cir kev -
né ho škol ské ho za ria de nia, sa musí vy ho to vi� pí som ne
a musí ob sa ho va� vý rok, odô vod ne nie a  po u če nie
o  mož nos ti poda� žia dos� o pre skú ma nie roz hod nu tia.
Musí sa do ru či� zá kon né mu zá stup co vi žia ka ale bo žia -
ko vi, kto rý do vŕ šil 18. rok veku, do vlast ných rúk.

(7) Zá kon ný zá stup ca žia ka ale bo žiak, kto rý do vŕ šil
18. rok veku, kto ré mu bolo do ru če né roz hod nu tie pod ¾a
od se ku 6, môže poda� žia dos� o pre skú ma nie toh to roz -
hod nu tia. Žia dos� sa po dá va ria di te ¾o vi, kto rý roz hod nu -
tie vy dal, v le ho te do 15 dní odo dňa jeho do ru če nia. Ria -
di te¾ môže sám žia dos ti vy ho vie�, ak zis tí, že roz hod nu tie
bolo vy da né v roz po re so vše obec ne zá väz ným práv nym
pred pi som ale bo v roz po re s vnú tor ným pred pi som ško -
ly ale bo cir kev né ho škol ské ho za ria de nia.

(8) Ak ria di te¾ cir kev nej ško ly ale bo cir kev né ho škol -
ské ho za ria de nia ne vy ho vie žia dos ti pod ¾a od se ku 7, po -
stú pi žia dos� zria ïo va te ¾o vi ško ly ale bo škol ské ho za ria -
de nia. Zria ïo va te¾ zme ní roz hod nu tie, ak bolo vy da né
v roz po re so vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som
ale bo s vnú tor ným pred pi som ško ly ale bo škol ské ho za -
ria de nia. Inak žia dos� za miet ne a pô vod né roz hod nu tie
po tvr dí. Od po veï žia da te ¾o vi o pre skú ma nie roz hod nu -
tia musí by� odo sla ná do 15 dní od do ru če nia žia dos ti
o pre skú ma nie roz hod nu tia.

(9) Ak ria di te¾ súk rom nej ško ly ale bo súk rom né ho
škol ské ho za ria de nia ne vy ho vie žia dos ti pod ¾a od se ku 7,
môže sa žia da te¾ do má ha� svo jich práv pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.81)

§ 39

Pre chod né usta no ve nia

(1) Or gá ny škol skej samo sprá vy, kto ré boli usta no ve -
né pred dňom na do bud nu tia účin nos ti  toh to zá ko na, sa
do skon če nia ich funk čné ho ob do bia po va žu jú za or gá ny
škol skej samo sprá vy usta no ve né pod ¾a to ho to zá ko na.

(2) Funk čné ob do bie ria di te ¾a, kto rý vy ko ná va funk ciu 
viac ako pä� ro kov, sa  kon čí dňom 30. júna 2004.

(3) Funk čné ob do bie ria di te ¾a, kto rý vy ko ná va funk ciu 
me nej ako pä� ro kov, sa kon čí uply nu tím funk čné ho ob -
do bia pod ¾a § 3 ods. 2.

(4) Prá va a po vin nos ti z pra cov nop ráv nych vz�a hov
za mest nan cov  v ob las ti škol stva, mlá de že a te le snej
kul tú ry, kto rí k 31. de cem bru 2003 vy ko ná va li  verej nú
služ bu, k za mest ná va te ¾o vi, kto rým je kraj ský úrad, kto -
rých čin nos ti  pre chá dza jú od 1. ja nu ára 2004 na kraj -
ský škol ský úrad, pre chá dza jú s účin nos �ou od 1.  ja -
nuára 2004 na kraj ský škol ský úrad. Po dro b nos ti
o pre cho de pra cov nop ráv nych vz�a hov sa upra via do ho -
da mi uzatvorený mi me dzi kraj ský mi úrad mi a kraj ský -
mi škol ský mi úrad mi.

(5) Prá va a po vin nos ti z pra cov nop ráv nych vz�a hov
za mest nan cov  v ob las ti škol stva, mlá de že a te le snej
kul tú ry, kto rí k 31. de cem bru 2003 vy ko ná va li ve rej nú
služ bu, k za mest ná va te ¾o vi, kto rým je ok res ný úrad,
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80) Zá kon č. 71/1967 Zb. o správ nom ko na ní (správ ny po ria dok) v zne ní ne skor ších predpisov.
81) § 7 Ob čian skeho súd neho po riadku.



kto rých čin nos ti  pre chá dza jú od 1. ja nu ára 2004 na
kraj ský škol ský úrad, v kto ré ho územ nom ob vo de mal
ok res ný úrad síd lo, pre chá dza jú s účin nos �ou od 1. ja -
nu ára 2004 na kraj ský škol ský úrad. Po dro bnos ti o pre -
cho de pra cov nop ráv nych vz�a hov sa upra via do ho da mi
uza tvo ren ý mi me dzi kraj ský mi úrad mi a kraj ský mi škol -
ský mi úrad mi.

(6) Prá va a po vin nos ti zo štát no za mes tna nec ké ho po -
me ru štát nych za mest nan cov vy ko ná va jú cich štát nu
sprá vu v ob las ti škol stva, mlá de že a te le snej kul tú ry do -
te raj ších slu žob ných úra dov, kto rý mi sú kraj ské úra dy,
kto rých čin nos ti  pre chá dza jú od 1. ja nu ára 2004 na slu -
žob ný úrad, kto rým je kraj ský škol ský úrad, pre chá dza -
jú s účin nos �ou od 1. ja nu ára 2004 na kraj ský škol ský
úrad. Po dro bnos ti o pre cho de pra cov nop ráv nych vz�a -
hov sa upra via do ho da mi uza tvo ren ý mi me dzi kraj ský mi 
úrad mi a kraj ský mi škol ský mi úrad mi.

(7) Prá va a po vin nos ti zo štát no za mes tna nec ké ho po -
me ru štát nych za mest nan cov vy ko ná va jú cich štát nu
sprá vu v ob las ti škol stva, mlá de že a te le snej kul tú ry do -
te raj ších slu žob ných úra dov, kto rý mi sú ok res né úra dy,
kto rých čin nos ti  pre chá dza jú od 1. ja nu ára 2004 na slu -
žob ný úrad, kto rým je kraj ský škol ský úrad, v kto ré ho
územ nom ob vo de mal ok res ný úrad síd lo, pre chá dza jú
s účin nos �ou od 1. ja nu ára 2004 na kraj ský škol ský
úrad. Po dro bnos ti o pre cho de pra cov nop ráv nych vz�a -
hov sa upra via do ho da mi uza tvo ren ý mi me dzi kraj ský mi 
úrad mi a kraj ský mi škol ský mi úrad mi.

(8) Ko na nie, v kto rom sa roz ho du je o prá vach, prá vom 
chrá ne ných zá uj moch ale bo po vin nos tiach práv nic kých
osôb ale bo fy zic kých osôb za ča té pred účin nos �ou toh to
zá ko na ok res ným úra dom na úse ku škol stva, mlá de že
a te le snej kul tú ry, do kon čí kraj ský škol ský úrad, v kto -
ré ho územ nom ob vo de mal ok res ný úrad síd lo.

(9) Zria ïo va te ¾om zá klad nej ško ly s pr vým až štvr tým
roč ní kom gym ná zia s osem roč ným štú diom zria de nej
pod ¾a oso bit né ho predpisu82) je zria ïo va te¾, na kto rom sa 
obec ale bo samo správ ny kraj do hod ne. Ak sa obec ale bo
samo správ ny kraj ne do hod ne o zria ïo va te¾ skej pô sob -
nos ti k ta kejto ško le k 1. júlu 2004, stá va sa jej zria ïo va -
te ¾om kraj ský škol ský úrad, v kto ré ho územ nom ob vo de
sa ško la na chá dza.

(10) Ško ly a škol ské za ria de nia za ra de né do sie te pod ¾a
do te raj ších pred pi sov sa po va žu jú za ško ly a škol ské za -
ria de nia za ra de né do sie te pod ¾a toh to zá ko na.

(11) O žia dos tiach o za ra de ní do sie te ale bo vy ra de ní zo
sie te, kto ré boli po da né a o kto rých sa prá vo plat ne ne -
roz hod lo do dňa účin nos ti toh to zá ko na,  sa roz ho du je
pod ¾a do te raj ších pred pi sov.

(12) Zria ïo va te¾ ská pô sob nos� ok res ných úra dov
a kraj ských úra dov ku ško lám a škol ským za ria de niam
uve de ným v  § 10 ods. 5  pre chá dza dňom 1. ja nu ára
2004 na kraj ský škol ský úrad.

(13) Po vin nos� obcí, kto ré sú škol ský mi úrad mi, od bor -

ne za bez pe čo va� čin nos ti pod ¾a § 6 ods. 5 a ods. 8
písm. a), c) a d) a samo správ nych kra jov od bor ne za bez -
pe čo va� čin nos ti pod ¾a § 9 ods. 5 a ods. 8 písm. a), c) a d)
vzni ká dňom 1. júla 2004. Obec a samo správ ny kraj
ozná mi spl ne nie tej to po vin nos ti kraj ské mu škol ské mu
úra du naj ne skôr do 15. júla 2004. Kraj ský škol ský úrad
pos kyt ne  obci a samo správ ne mu kra ju fi nanč né  pro -
striedky pod ¾a § 6 ods. 6 a pod ¾a § 9 ods. 6 na ob do bie od
1. júla 2004 do 31. de cem bra 2004. 

(14) Oso bit ný kva li fi kač ný pred po klad  zís ka ný pod ¾a
oso bit ných predpisov83)  pred  1. ap rí lom  2003   sa  po va -
žu je  za  oso bit ný kva li fi kač ný pred po klad pod ¾a toh to zá -
ko na. 

§ 40

Zru šo va cie usta no ve nia

Zru šu jú sa:
1. zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 542/1990 Zb.

o štát nej sprá ve v škol stve a škol skej samo sprá ve
v zne ní zá ko na č. 84/1995 Z. z., zá ko na č. 222/1996 
Z. z., zá ko na č. 6/1998 Z. z., zá ko na č. 5/1999 Z. z.,
zá ko na č. 301/1999 Z. z., zá ko na č. 416/2001 Z. z.,
zá ko na č.  506/2001 Z. z. a zá ko na č. 334/2002 Z. z.,

2. vy hláš ka Mi nis ter stva škol stva Slo ven skej re pub li -
ky č. 217/1999 Z. z. o pe da go gic kej do ku men tá cii,

3. vy hláš ka Mi nis ter stva škol stva, mlá de že a športu
Slo ven skej re pub li ky č. 42/1991 Zb. o pl ne ní po vin -
nej škol skej do chádz ky mimo úze mia Čes kej a Slo -
ven skej Fe de ra tív nej Re pub li ky v zne ní vy hláš ky
č. 111/1996 Z. z.

Čl. II

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 279/1993 Z. z. o škol ských za ria de niach v zne ní zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 222/1996
Z. z., zá ko na č. 230/2000 Z. z., zá ko na č. 202/2001 Z. z., 
zá ko na č. 416/2001 Z. z. a zá ko na č. 334/2002 Z. z. sa
mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 2 sa vy púš �a od sek 3. Do te raj šie od se ky 4 až 7 sa
ozna ču jú ako od se ky 3 až 6.

2. § 2a sa vy púš �a.

3. § 2b sa vy púš �a.

4. V § 9 ods. 6 sa v pr vej vete vy púš �a jú slo vá „vrá ta ne
špe ciál nych in ter ná tnych škôl“.

5.  § 13 sa do pĺ ňa od sekom 5, kto rý znie:
„(5) V dia gnos tic kom cen tre sa môže pod ¾a pot re by

zria di� od de le nie s liečebno-výchovným re ži mom.“.

6. V § 14 sa vy púš �a od sek 8.

7. V § 18 sa v od se koch 1 a 3 vy púš �a jú slo vá „ale bo
špe ciál nej in ter ná tnej ško ly“.
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82) § 15 ods. 2 zá ko na č. 29/1984 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
83) Na ria de nie   vlá dy  Slo ven skej   re pub li ky  č.  157/1997  Z. z. o oso bit ných kva li fi kač ných pred po kla doch na vý kon nie ktorých  čin nos tí

v kraj ských úra doch a ok res ných úra doch.



8. Za § 42a sa vkla dá  § 42b, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„Pre  chod né usta no ve nia

§ 42b

Na vý kon ná hrad nej vý cho vy detí s na ria de nou ústav -
nou vý cho vou umies tne ných v špe ciál nych ma ter ských
ško lách in ter ná tnych a v  špe ciál nych ško lách in ter ná t -
nych do 31. de cem bra 2003, sa vz�a hu jú vše obec ne zá -
väz né pred pi sy plat né do na do bud nu tia účin nos ti toh to
zá ko na, pri čom vý kon ná hrad nej vý cho vy špe ciál ne ma -
ter ské ško ly in ter ná tne a špe ciál ne ško ly in ter ná tne za -
bez pe ču jú naj dlh šie do 31. au gus ta 2006.“.

Čl. III

Zá kon č. 29/1984 Zb. o sús ta ve zá klad ných a stred -
ných škôl (škol ský zá kon) v zne ní zá ko na č. 188/1988
Zb., zá ko na č. 171/1990 Zb., zá ko na č. 522/1990 Zb.,
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 230/1994 
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 231/1994 Z. z., zá ko na č. 6/1998 Z. z., zá ko na
č. 5/1999 Z. z., zá ko na č. 229/2000 Z. z., zá ko na
č. 216/2001 Z. z., zá ko na č. 416/2001 Z. z., zá ko na
č. 506/2001 Z. z., zá ko na č. 334/2002 Z. z. a zá ko na
č. 408/2002 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 2 ods. 2  prvá veta znie: „Ško ly uve de né v od se ku
1 ok rem zá klad ných škôl, zá klad ných škôl s ma ter skou
ško lou, špe ciál nych zá klad ných škôl, prak tic kých škôl
a od bor ných uči líš� sa môžu na ná vrh zria ïo va te ¾a spá -
ja� sply nu tím do zdru že nej stred nej ško ly.“.

2. V § 29 ods. 5 sa za slo vo „10“ do pĺ ňa jú slo vá „ale bo
11“.

3. § 33a vrá ta ne nad pi su znie:

„33a

Zá klad ná ume lec ká ško la

(1) Zá klad ná ume lec ká ško la pos ky tu je od bor né ume -
lec ké vzde la nie v jed not li vých ume lec kých od bo roch
a pri pra vu je na štú dium v učeb ných a v štu dij ných od -
bo roch na stred ných ško lách ume lec ké ho za me ra nia
a na kon zer va tó riu; pri pra vu je aj od bor ne na štú dium
na vy so kých ško lách s ume lec kým a ume lec ko pe da go -
gic kým za me ra ním. Zá klad ná ume lec ká ško la ne po sky -
tu je vzde la nie pod ¾a § 5 ods. 1 a ne za bez pe ču je po vin nú
škol skú do chádz ku pod ¾a § 34.

(2) Na zá klad ných ume lec kých ško lách sa môžu zria -
ïo va� hu dob né, vý tvar né, ta neč né a  literárno- drama -
tické od bo ry ale bo nie ktoré z nich. Iné ako uve de né ume -
lec ké od bo ry môže ško la zria di� po sú hla se mi nis ter stva
škol stva. Jed not li vé ume lec ké od bo ry mož no čle ni� na
od de le nia.

(3) Zá klad ná ume lec ká ško la or ga ni zu je štú dium pre -
važ ne pre žia kov zá klad nej ško ly; môže or ga ni zo va� aj
štú dium pre deti pred škol ské ho veku, žia kov a štu den -
tov stred ných a vy so kých škôl a dos pe lých. Prí prav né
štú dium je ur če né spra vid la pre deti pred škol ské ho veku 

na in ten zív ne dia gnos ti ko va nie ume lec kých schop nos tí
die �a �a a jeho ná sled né za ra de nie do prí sluš né ho ume -
lec ké ho od bo ru. Zá klad né štú dium je ur če né pre žia kov,
kto rí pre u ká za li po ža do va nú úro veň ume lec kých schop -
nos tí, zruč nos tí a ná vy kov umož ňu jú cu ich ïal ší úspeš -
ný roz voj v prí sluš nom ume lec kom od bo re. Štú dium pre
dos pe lých je ur če né pre ob ča nov, ktorí si chcú do pl ni�
a roz ší ri� svo je ume lec ké vzde la nie.

(4) Štú dium hlav né ho pred me tu sa or ga ni zu je for mou
in di vi du ál ne ho vy u čo va nia ale bo for mou sku pi no vé ho
vy u čo va nia. Za sku pi no vé vy u čo va nie sa po va žu je vy u -
čo va nie, na kto rom sa zú čas tňu jú mi ni mál ne dva ja žia ci.

(5) V zá klad ných ume lec kých ško lách, kto rých zria ïo -
va te ¾om je or gán vy ko ná va jú ci štát nu sprá vu v škol stve, 
pri spie va jú žia ci na úhra du ná kla dov spo je ných so štú -
diom tak to: 
a) v prí prav nom štú diu v in di vi du ál nom vy u čo va ní

pla tia žia ci me sač ný prí spe vok  (ïa lej len „prí spe -
vok“) vo výš ke naj me nej 2 % a naj viac 10 % sumy ži -
vot né ho mi ni ma pre jed nu pl no le tú fy zic kú oso bu
pod ¾a oso bit né ho pred pi su;4aa) v sku pi no vom vy u čo -
va ní pla tia žia ci prí spe vok vo výš ke naj me nej  1 %
a naj viac 5 % sumy ži vot né ho mi ni ma pre jed nu pl -
no le tú fy zic kú oso bu pod ¾a oso bit né ho pred pi su,4aa)

b) v zá klad nom štú diu v in di vi du ál nom vy u čo va ní
hlav né ho pred me tu pla tia žia ci prí spe vok vo výš ke
naj me nej 2 % a naj viac 10 % sumy ži vot né ho mi ni -
ma pre jed nu pl no le tú fy zic kú oso bu pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su;4aa) v sku pi no vom vy u čo va ní hlav né ho
pred me tu pla tia žia ci  prí spe vok vo výš ke naj me nej
1 % a naj viac 5 % sumy ži vot né ho mi ni ma pre jed nu
pl no le tú fy zic kú oso bu pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su,4aa) 

c) v štú diu pre dos pe lých v in di vi du ál nom vy u čo va ní
pla tia žia ci, kto rí majú vlast ný prí jem, prí spe vok vo
výš ke naj me nej 5 % a naj viac 25 % sumy ži vot né ho
mi ni ma pre jed nu pl no le tú fy zic kú oso bu pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su;4aa) v sku pi no vom vy u čo va ní hlav -
né ho pred me tu pla tia žia ci, kto rí majú vlast ný prí -
jem, prí spe vok vo výš ke naj me nej  5 % a naj viac
15 % sumy ži vot né ho mi ni ma pre jed nu pl no le tú fy -
zic kú oso bu pod ¾a oso bit né ho pred pi su.4aa) Žia ci,
kto rí ne ma jú vlast ný prí jem, pla tia prí spe vok žia ka
na úhra du ná kla dov pod ¾a pís me na b).

(6) Výš ku prí spev kov na prí sluš ný škol ský rok pod ¾a
odseku 5 písm. a) až c) usta no ví ria di te¾ ško ly. Fi nanč né
pros tried ky zís ka né z prí spev kov sú príj mom ško ly na
úče ly za bez pe če nia výchovno-vzdelávacieho pro ce su.
Prí spe vok sa pla tí vo pred, spra vid la do 10. dňa v me sia -
ci, mož no ho však za pla ti� na dlh šie ča so vé ob do bie. Ak
sa žiak bez váž nych dô vo dov ne zú čas tňu je na vy u čo va ní, 
za pla te ný prí spe vok sa ne vra cia. Prí spe vok sa vrá ti, ak
sa v ško le ne vy u čo va lo dlh šie ako šty ri týžd ne ale bo ak
sa žiak ne mo hol z váž nych dô vo dov zú čast ni� na vy u čo -
va ní dlh šie ako šty ri týžd ne.

(7) Ria di te¾ ško ly môže na zá kla de pí som nej žia dos ti
žia ka ale bo jeho zá kon né ho zá stup cu a po pred lo že ní
roz hod nu tia o dáv ke so ciál nej po mo ci pod ¾a oso bit né ho
predpisu4ab) od pus ti� prí spe vok.

(8) V súk rom ných zá klad ných ume lec kých ško lách
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a v cir kev ných zá klad ných ume lec kých ško lách sa vzde -
lá va nie môže pos ky to va� za úhra du.

(9) Po dro bnos ti o zria ïo va ní a zru šo va ní zá klad ných
ume lec kých škôl, or ga ni zá cii štú dia, pri jí ma ní a za ra ïo -
va ní uchá dza čov do štú dia, prie be hu a ukon čo va ní štú -
dia, o hod no te ní a kla si fi ká cii, ko mi sio nál nych skúš -
kach, pe da go gic kej do ku men tá cii a sú �a žiach usta no ví
mi nis ter stvo škol stva vše obec ne zá väz ným práv nym
pred pi som.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 4aa  a 4ab zne jú:
„4aa) § 2 písm. a) zá ko na č. 601/2003 Z. z. o ži vot nom mi ni me

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 4ab) Zá ko n č. 599/2003 Z. z. o po mo ci v hmotnej núdzi a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.

4. § 37 sa do pĺ ňa od se kom 2, kto rý znie:
„(2) Žia ko vi, kto rý je oslo bo de ný od po vin nos ti do chá -

dza� do ško ly a jeho zdra vot ný stav mu ne u mož ňu je
vzde lá va nie, sa toto vzde lá va nie ne po sky tu je až do po mi -
nu tia dô vo dov. Na ten to účel sa vždy vy ža du je sta no vi sko 
od bor né ho le ká ra pre deti a do rast.“.

5. V § 50 od sek 1 znie:
„(1) Pe da go gic ký mi za mest nan ca mi sú uči te lia včí ta ne

ria di te ¾ov a zá stup cov ria di te ¾ov pred škol ských za ria de -

ní, zá klad ných škôl, zá klad ných škôl s ma ter skou ško -
lou, zá klad ných ume lec kých škôl, stred ných škôl, zdru -
že ných stred ných škôl, špe ciál nych škôl, uči líš�,
za ria de ní pre zá uj mo vé vzde lá va nie, škôl v prí ro de, asis -
ten ti uči te ¾a v ško lách a v pred škol ských za ria de niach,
vy cho vá va te lia škôl, škol ských za ria de ní včí ta ne ria di te -
¾ov a zá stup cov ria di te ¾ov škol ských za ria de ní, v kto rých 
sa usku toč ňu je výchovno-vzdelávací pro ces, vy cho vá va -
te lia za ria de ní  so ciál nych slu žieb, v kto rých sa usku toč -
ňu je výchovno-vzdelávací pro ces, in štruk to ri te le snej vý -
cho vy, maj stri a hlav ní maj stri od bor nej vý cho vy, ve dú ci
od lú če ných pra co vísk stred ných od bor ných uči líš�, uči -
líš�, od bor ných uči líš�, prak tic kých škôl, ve dú ci stre dísk 
prak tic ké ho vy u čo va nia, tré ne ri špor to vých škôl a špor -
to vých tried, ko re pe tí to ri zá klad ných ume lec kých škôl,
kon zer va tó rií, za mest nan ci  zabezpečujúci vzde lá va nie
v za ria de niach pre ïal šie vzde lá va nie pe da go gic kých
a ne pe da go gic kých za mest nan cov škôl a škol ských za -
ria de ní a za hra nič ní lek to ri škôl a škol ských za ria de ní.“.

6. § 58 sa vy púš �a.

Čl. IV

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004. 

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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597

Z Á K O N

zo  6. no vem bra 2003

o fi nan co va ní zá klad ných škôl, stred ných škôl a škol ských za ria de ní

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

§ 1

Úvod né usta no ve nia

(1) Ten to zá kon upra vu je fi nan co va nie škôl, kto ré tvo -
ria sús ta vu zá klad ných a stred ných škôl,1) fi nan co va nie
stre dísk prak tic ké ho vy u čo va nia,2) zá klad ných ume lec -
kých škôl3) a fi nan co va nie škol ských za ria de ní,4) kto ré
sú za ra de né do sie te pod ¾a oso bit né ho pred pi su 5)  (ïa lej
len „re gio nál ne škol stvo“).

(2) Prá vo na bez plat né vzde la nie za ru ču je Slo ven ská
re pub li ka ob ča nom v ško lách zria ïo va ných pod ¾a oso -
bit ných predpisov6) (ïa lej len „štát na ško la“), pre kto ré sa 
zo štát ne ho roz po čtu pod ¾a toh to zá ko na
a) za bez pe ču je fi nan co va nie výchovno-vzdelávacieho

pro ce su, pre vádz ky a rie še nia ha va rij ných si tu á cií,
b) pri spie va na fi nan co va nie roz vo ja,
c) pri spie va na fi nan co va nie re kon štruk cií a mo der ni zá -

cií škol ských ob jektov a ich vy ba ve nia.

(3) Štát za bez pe ču je fi nan co va nie súk rom ných škôl
a cir kev ných škôl7) ok rem súk rom ných zá klad ných
ume lec kých škôl a cir kev ných zá klad ných ume lec kých
škôl (ïa lej len „ne štát na ško la“)  zo štát ne ho roz po čtu
rov na ko ako pri štát nych ško lách (§ 4), ak ten to zá kon
ne us ta no vu je inak.

(4)  Štát za bez pe ču je zo štát ne ho roz po čtu fi nan co va nie 
výchovno-vzdelávacieho pro ce su a pre vádz ky zá klad ných 
ume lec kých škôl zria ïo va ných pod ¾a oso bit ných pred pi -
sov 8) (ïa lej len „ve rej ná zá klad ná ume lec ká ško la“).

(5) Štát za bez pe ču je fi nan co va nie súk rom ných zá -
klad ných ume lec kých škôl a cir kev ných zá klad ných
ume lec kých škôl 7) (ïa lej len „ne štát na zá klad ná ume lec -

ká ško la“) rov na ko ako pri ve rej ných zá klad ných ume lec -
kých ško lách, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

(6)  Štát pri spie va zo štát ne ho roz po čtu na fi nan co va -
nie
a) škol ských za ria de ní pod ¾a oso bit né ho predpisu9)

v zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti obcí a vyš ších územ ných
cel kov (ïa lej len „ve rej né škol ské za ria de nie“) a škol -
ských za ria de ní pod ¾a oso bit né ho predpisu10) v zria -
ïo va te¾ skej pô sob nos ti kraj ských škol ských úra dov
(ïa lej len „štát ne škol ské za ria de nie“),

b) súk rom ných škol ských za ria de ní a cir kev ných škol -
ských zariadení11) (ïa lej len „ne štát ne škol ské za ria -
de nie“).

(7) V zá klad ných ume lec kých ško lách, v ne štát nych
ško lách a v ne štát nych škol ských za ria de niach sa vzde -
lá va nie a ïal šie služ by môžu pos ky to va� za úhra du.12)

(8) Ten to zá kon sa ne vz�a hu je na ško ly v pô sob nos ti
Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky, ško ly v pô sob -
nos ti Mi nis ter stva spra vod li vos ti Slo ven skej re pub li ky
a ško ly v pô sob nos ti Mi nis ter stva ob ra ny Slo ven skej re -
pub li ky.

§ 2

Zdro je fi nan co va nia re gio nál ne ho škol stva

(1) Zdro je fi nan co va nia štát nych škôl, ve rej ných zá -
klad ných ume lec kých škôl, štát nych škol ských za ria de -
ní a ve rej ných škol ských za ria de ní sú:
a) pros tried ky zo štát ne ho roz po čtu v roz poč to vej ka pi -

to le Mi nis ter stva škol stva Slo ven skej republiky13) (ïa -
lej len „ka pi to la mi nis ter stva“),

b) pros tried ky zo štát ne ho roz po čtu pos kyt nu té v rám ci
do tá cie na vý kon samo správ nych pô sob nos tí,

c) pros tried ky z roz poč tov obcí a pros tried ky z roz poč tov
vyš ších územ ných cel kov,14)
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1) § 2 ods. 1 zá ko na č. 29/1984 Zb. o sús ta ve zá klad ných a stred ných škôl (škol ský zá kon)  v zne ní ne skor ších pre pi sov.
2) § 9a zá ko na č. 29/1984 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
3) § 6 ods. 2 písm. a), § 9 ods. 2 písm. a) zá ko na č. 596/2003 Z. z. o štát nej sprá ve v škol stve a škol skej samo sprá ve a o zme ne a do pl ne ní

nie ktorých zá ko nov.
§ 57a a § 57b zá ko na č. 29/1984 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

4) § 1 ods. 2 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 279/1993 Z. z. o škol ských za ria de niach v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
 5) § 15 zá ko na č. 596/2003 Z. z.
6) § 6 ods. 1, § 9 ods. 1 a § 10 ods. 5 písm. a), b), c), e) až h) zá ko na č. 596/2003 Z. z.
7) §  57a a § 57b zá ko na č. 29/1984 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
8) § 6 ods. 2 písm. a) a § 9 ods. 2 písm. a) zá ko na č. 596/2003 Z. z.
9) § 6 ods. 2 písm. b) až h) a § 9 ods. 2 písm. b) až i) zá ko na č. 596/2003 Z. z.

10) § 10 ods. 5 písm. c), h), j) až m) zá ko na č. 596/2003 Z. z.
11) § 2 ods. 2 a 4 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 279/1993 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
12) Čl. 42 ods. 3 Ús ta vy Slo ven skej re pub li ky.
13) § 6 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách v zne ní ne skor ších pred pi sov.
14) Zá kon č. 302/2001 Z. z. o samo sprá ve vyš ších územ ných cel kov (zákon o samosprávnych krajoch) v zne ní zá ko na č. 445/2001 Z. z.

Zá kon č. 369/1990 Zb. o obec nom zria de ní v zne ní ne skor ších pred pi sov.



d) pros tried ky od iných fy zic kých osôb a práv nic kých
osôb za pre ná jom prie sto rov a za ria de nia škôl ale bo
škol ských za ria de ní v čase, keï sa ne vy u ží va jú na
výchovno-vzdelávací pro ces,15)

e) zisk z pod ni ka te¾ skej čin nos ti,16)
f) prí spev ky od žia kov, ro di čov ale bo inej oso by, kto rá

má voči žia ko vi vy ži vo va ciu po vin nos�, na čias toč nú
úhra du ná kla dov spo je ných s hmot nou sta rost li vos -
�ou v ško lách a v škol ských za ria de niach pod ¾a oso -
bit ných pred pi sov,17)

g) vo ve rej ných zá klad ných ume lec kých ško lách a vo vy -
bra ných škol ských za ria de niach prí spev ky od žia kov,
ro di čov ale bo inej oso by, kto rá má voči žia ko vi vy ži vo -
va ciu po vin nos�, na čias toč nú úhra du ná kla dov na
vý cho vu a vzde la nie,

h) prí spev ky a dary,
i) iné zdro je pod ¾a oso bit né ho pred pi su.18)

(2) Zdro je fi nan co va nia ne štát nych škôl, ne štát nych
zá klad ných ume lec kých škôl a ne štát nych škol ských za -
ria de ní sú:
a) pros tried ky zo štát ne ho roz po čtu v ka pi to le mi nis ter -

stva,19)
b) zisk z pod ni ka te¾ skej čin nos ti,
c) prí spev ky od zria ïo va te ¾ov,
d) prí spev ky od žia kov, ro di čov ale bo inej oso by, kto rá

má voči žia ko vi vy ži vo va ciu po vin nos�, na úhra du ná -
kla dov na vý cho vu a vzde la nie,

e) prí spev ky a dary,
f) iné zdro je pod ¾a oso bit né ho pred pi su.20)

(3) Ško ly a škol ské za ria de nia po u ži jú fi nanč né  pro -
striedky pri de le né zo štát ne ho roz po čtu na fi nan co va nie
výchovno-vzdelávacieho pro ce su a pre vádz ky, roz vo ja
a na rie še nie ha va rij ných si tu á cií. Ško ly a škol ské za ria -
de nia po u ži jú ostat né zdro je fi nan co va nia pod ¾a od se kov 
1 a 2 ako do pln ko vý zdroj na
a) fi nan co va nie roz vo ja a skva lit ňo va nie čin nos ti; škol -

ské za ria de nie aj ako do pln ko vý zdroj na fi nan co va nie
výchovno-vzdelávacieho pro ce su, pre vádz ky a na rie -
še nie ha va rij ných si tu á cií,

b) úhra du ná kla dov spo je ných s hmot nou sta rost li vos -
�ou pod ¾a oso bit ných pred pi sov.16)

§ 3

Štruk tú ra fi nanč ných pros tried kov na re gio nál ne
škol stvo v ka pi to le mi nis ter stva

(1) Fi nan co va nie re gio nál ne ho škol stva zo štát ne ho
roz po čtu ok rem fi nan co va nia ve rej ných zá klad ných
ume lec kých škôl a ve rej ných škol ských za ria de ní pod ¾a
§ 5 a fi nan co va nia re kon štruk cií škol ských ob jektov
a mo der ni zá cie vy ba ve nia škôl pod ¾a § 4 ods. 18 a 19 sa
usku toč ňu je pros tred níc tvom ka pi to ly mi nis ter stva.

V ka pi to le mi nis ter stva a ka pi to le Sú hrnný fi nanč ný
vz�ah sú samo stat ne roz poč to va né fi nanč né pros tried ky
ur če né na fi nan co va nie škol stva v pod mien kach obcí
pod ¾a štruk tú ry tých to pros tried kov de fi no va nej v od se -
ku 2.

(2) V ka pi to le mi nis ter stva sa roz po čtu jú fi nanč né
pros tried ky na
a) výchovno-vzdelávací pro ces, pre vádz ku a rie še nie ha -

va rij ných si tu á cií štát nych škôl a štát nych škol ských
za ria de ní,

b) výchovno-vzdelávací pro ces, pre vádz ku a rie še nie ha -
va rij ných si tu á cií ne štát nych škôl a ne štát nych škol -
ských za ria de ní,

c) ce lo štát ne a nad re gio nál ne roz vo jo vé prog ra my pre
re gio nál ne škol stvo (ïa lej len „roz vo jo vé prog ra -
my“),

d) prí spe vok na zá uj mo vé vzde lá va nie,
e) vy dá va nie učeb níc cen trál ne fi nan co va né Mi nis ter -

stvom škol stva Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis -
ter stvo“), tvor bu a vy dá va nie me to dic kých po mô cok
a vy dá va nie pe da go gic kej tla če,

f) sú �a že žia kov.

(3) Fi nanč né pros tried ky na úče ly pod ¾a od se ku 2
písm. a), c) a d) pri de ¾u je mi nis ter stvo zria ïo va te ¾om
štát nych škôl a štát nych škol ských za ria de ní pod ¾a § 4
a 5. Fi nanč né pros tried ky na úče ly pod ¾a od se ku 2
písm. b) až  d) pri de ¾u je mi nis ter stvo zria ïo va te ¾om ne -
štát nych škôl a ne štát nych škol ských za ria de ní pod ¾a
§ 6.

(4) Fi nanč né pros tried ky pre ško ly a škol ské za ria de -
nia z ka pi to ly mi nis ter stva sa pos ky tu jú ich zria ïo va te -
¾o vi pros tred níc tvom kraj ské ho škol ské ho úra du pod ¾a
síd la zria ïo va te ¾a.

(5) Roz de le nie fi nanč ných pros tried kov na úče ly
pod ¾a od se ku 2 písm. e) a f) ur ču je mi nis ter stvo na zá -
kla de edič né ho plá nu, plá nu sú �a ží a ak tu ál nych po -
trieb.

(6) Fi nanč né pros tried ky z ka pi to ly mi nis ter stva pos -
kyt nu té zria ïo va te ¾om štát nych škôl pod ¾a § 4 ods. 1 až
16 a fi nanč né pros tried ky pos kyt nu té zria ïo va te ¾om ne -
štát nych škôl a zria ïo va te ¾om ne štát nych škol ských za -
ria de ní pod ¾a § 6 mož no po u ži� len na úče ly usta no ve né
tým to zá ko nom. Tie to fi nanč né pros tried ky kon com roka 
ne pre pa dá va jú a mož no ich po u ži� na úče ly usta no ve né
tým to zá ko nom aj v na sle du jú com ka len dár nom roku.

(7) Ná vrh výš ky fi nanč ných pros tried kov pre obce na
fi nan co va nie štát nych škôl a ve rej ných škol ských za ria -
de ní v  ka pi to le mi nis ter stva a ka pi to le Sú hrnný fi nanč -
ný vz�ah, ich štruk tú ru, spô sob roz de le nia a po u ži tia
pre ro ku je mi nis ter stvo s pred sta vi te¾ mi re pub li ko vých 
zdru že ní územ nej samo sprá vy pred pred lo že ním ná vr -
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15) § 20 ods. 1 písm. f) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
16) § 4a zá ko na č. 29/1984 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
    § 2 ods. 6 zá ko na č. 279/1993 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
17) § 35 a 36 zá ko na č. 596/2003 Z. z.
    § 20 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
18) Na prí klad § 37 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky  č. 303/1995 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov, § 476 až 480 Ob čian ske ho 

zá kon ní ka.
19) § 6 ods. 2 písm. a) zá ko na  Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
20) Na prí klad § 476 až 480 Ob čian ske ho zá kon ní ka.



hu vý cho dísk na zos ta ve nie štát ne ho roz po čtu na ro -
ko va nie vlá dy pod ¾a § 8 ods. 1 a ods. 3 zá ko na Ná rod nej 
rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z. o roz poč -
to vých pra vid lách v zne ní ne skor ších pred pi sov.

§ 4

Fi nan co va nie štát nych škôl

(1) Roz pis fi nanč ných pros tried kov z ka pi to ly mi nis -
ter stva zria ïo va te ¾om štát nych škôl na ka len dár ny rok
vy chá dza z nor ma tív ne ur če ných ob je mov fi nanč ných
pros tried kov pre jed not li vé ško ly v pô sob nos ti zria ïo va -
te ¾a (ïa lej len „nor ma tív ny prí spe vok pre ško lu na ka len -
dár ny rok“).

(2) Nor ma tív ny prí spe vok pre ško lu na ka len dár ny rok
je ur če ný poč tom jej žia kov a nor ma tív nym ob je mom fi -
nanč ných pros tried kov pri slú cha jú cim na jed né ho žia ka 
ško ly na bež ný ka len dár ny rok (ïa lej len „nor ma tív“).
Nor ma tív ny prí spe vok pre ško lu na ka len dár ny rok sa
skla dá z nor ma tív ne ho prí spev ku pre ško lu na bež ný
škol ský rok a nor ma tív ne ho prí spev ku pre ško lu na nový
škol ský rok.

(3) Nor ma tív ny prí spe vok pre ško lu na bež ný škol ský
rok sa určí ako dve tre ti ny sú či nu nor ma tí vu a poč tu žia -
kov ško ly v škol skom roku, kto rý sa za čal v pred chá dza -
jú com ka len dár nom roku. Nor ma tív ny prí spe vok pre
ško lu na nový škol ský rok sa určí ako jed na tre ti na sú či -
nu nor ma tí vu a poč tu žia kov ško ly v škol skom roku, kto -
rý sa za čí na v bež nom ka len dár nom roku. Dá tum roz ho -
du jú ci pre po čet žia kov po u ži tý pri ur čo va ní
nor ma tív ne ho prí spev ku určí mi nis ter stvo pod ¾a § 7
ods. 4.

(4) Nor ma tív je súč tom mzdo vé ho nor ma tí vu a pre -
vádz ko vé ho nor ma tí vu.

(5) Mzdo vý nor ma tív vy jad ru je nor mo va né roč né ná -
kla dy na mzdy a pla ty vrá ta ne po ist né ho a prí spev ku za -
mest ná va te ¾a do po is �ov ní (ïa lej len „osob né ná kla dy“)
za mest nan cov, kto rí za bez pe ču jú výchovno-vzdelávací
pro ces, a za mest nan cov, kto rí za bez pe ču jú pre vádz ku
ško ly, pri pa da jú ce na jed né ho žia ka. Mzdo vý nor ma tív
sa ur ču je v zá vis los ti od dru hu ško ly, typu ško ly, per so -
nál nej ná roč nos ti štu dij né ho od bo ru ale bo učeb né ho od -
bo ru, for my štú dia a vy u čo va cie ho ja zy ka. Pri ur čo va ní
nor ma tí vu pre zá klad né ško ly mož no zoh ¾ad ni� aj ve¾ -
kos� ško ly. Z dô vo du ve¾ ko sti mož no nor ma tív zvý ši� naj -
viac na dvoj ná so bok.

(6) Pre vádz ko vý nor ma tív vy jad ru je nor mo va né roč né
ná kla dy na výchovno-vzdelávací pro ces a pre vádz ku
ško ly bez osob ných ná kla dov (ïa lej len „pre vádz ko vé ná -
kla dy“) pri pa da jú ce na jed né ho žia ka. Pre vádz ko vý nor -
ma tív sa ur ču je v zá vis los ti od dru hu ško ly, typu ško ly,
eko no mic kej ná roč nos ti štu dij né ho od bo ru ale bo učeb -
né ho od bo ru, for my štú dia, vy u čo va cie ho ja zy ka a tep -
lot ných pod mienok v mies te ško ly. Pri ur čo va ní nor ma tí -
vu pre zá klad né školy mož no zoh ¾ad ni� aj ve¾ kos� ško ly.
Z dô vo du ve¾ ko sti mož no nor ma tív zvý ši� naj viac na dvoj -
ná so bok.

  (7) Kraj ský škol ský úrad ozná mi naj ne skôr do 30
pra cov ných dní po na do bud nu tí účin nos ti zá ko na o štát -
nom roz po čte zria ïo va te ¾o vi štát nej ško ly výš ku nor ma -

tív nych prí spev kov pre štát ne ško ly v jeho zria ïo va te¾ -
skej pô sob nos ti na ka len dár ny rok pod ¾a od se ku 2 ur če -
ných pod ¾a od se ku 3. Pre vý po čet nor ma tív ne ho prí spev -
ku pre ško lu na nový škol ský rok sa po u ži je oča ká va ný
po čet žia kov ško ly v no vom škol skom roku na hlá se ný
zria ïo va te ¾om pod ¾a § 7 ods. 4.

  (8) Kraj ský škol ský úrad ozná mi naj ne skôr do 30.
ok tób ra bež né ho roka zria ïo va te ¾o vi štát nej ško ly úpra -
vu výš ky nor ma tív nych prí spev kov pre štát ne ško ly
v jeho zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti na ka len dár ny rok
pod ¾a od se ku 7. Úpra va zod po ve dá roz die lu nor ma tív -
nych prí spev kov pre štát ne ško ly v zria ïo va te¾ skej pô -
sob nos ti zria ïo va te ¾a na nový škol ský rok ur če né mu
pod ¾a od se ku 3 zo sku toč ných poč tov žia kov v no vom
škol skom roku na hlá se ných zria ïo va te ¾om pod ¾a § 7
ods. 4 a nor ma tív nych prí spev kov pre štát ne ško ly
v zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti zria ïo va te ¾a ur če ných
pod ¾a od se ku 3 z oča ká va ných poč tov žia kov na hlá se -
ných zria ïo va te ¾om pod ¾a § 7 ods. 4  v mi nu lom ka len -
dár nom roku.

  (9) Zria ïo va te¾ štát nej ško ly do 15 dní po do ru če ní
ozná me nia kraj ské ho škol ské ho úra du pod ¾a od se ku 7 
roz pí še fi nanč né pros tried ky na ka len dár ny rok pre
jed not li vé ško ly vo svo jej zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti.
Zria ïo va te¾ štát nej ško ly pri de lí na ka len dár ny rok
kaž dej zo škôl fi nanč né pros tried ky naj me nej v sume
ur če nej usta no ve ným per cen tu ál nym po dielom z čas ti
nor ma tív ne ho prí spev ku pre ško lu na ka len dár ny rok
pod ¾a od se ku 2 zod po ve da jú cej osob ným ná kla dom
a usta no ve ným per cen tu ál nym po dielom z čas ti nor -
ma tív ne ho prí spev ku pre ško lu na ka len dár ny rok
pod ¾a od se ku 2 zod po ve da jú cej pre vádz ko vým ná kla -
dom. Roz diel me dzi su mou pri de le nou kraj ským škol -
ským úra dom a su mou ur če nou usta no ve ný mi mi ni -
mál ny mi per cen tu ál ny mi po dielmi z nor ma tív nych
prí spev kov pre ško ly na ka len dár ny rok pre roz de lí
zria ïo va te¾ naj ne skôr do kon ca ka len dár ne ho roku
jed not li vým ško lám v jeho zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti
pod ¾a svoj ho roz hod nu tia zoh ¾ad ňu jú ce ho ich pot re by
a úpra vu pod ¾a od se ku 10.

(10) Zria ïo va te¾ štát nej ško ly do 15 dní po do ru če ní
ozná me nia kraj ské ho škol ské ho úra du pod ¾a od se ku 8
upra ví fi nanč né pros tried ky na nový škol ský rok pre jed -
not li vé ško ly vo svo jej zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti. Kaž dá
zo škôl musí ma� po vy ko na nej úpra ve pri de le né fi nanč -
né pros tried ky naj me nej v sume ur če nej usta no ve ným
per cen tu ál nym po dielom pod ¾a od se ku 9 z čas ti upra ve -
né ho nor ma tív ne ho prí spev ku pre ško lu na ka len dár ny
rok pod ¾a od se ku 8 zod po ve da jú cej osob ným ná kla dom
a usta no ve ným per cen tu ál nym po dielom pod ¾a od se ku 9 
z čas ti upra ve né ho nor ma tív ne ho prí spev ku pre ško lu na 
ka len dár ny rok pod ¾a od se ku 8 zod po ve da jú cej pre vádz -
ko vým ná kla dom.

(11) Zria ïo va te lia štát nych škôl spo lu pra cu jú pri roz -
pi se  fi nanč ných pros tried kov pod ¾a  od se kov 9 a 10 so
šta tu tár ny mi zá stup ca mi škôl a škol ských za ria de ní.
Výš ku fi nanč ných pros tried kov roz pí sa ných jed not li vým 
štát nym ško lám zria ïo va te lia ozná mia do 15 dní po roz -
pi se kraj ské mu škol ské mu úra du, kto rý ju zve rej ní na
svo jej in ter ne to vej strán ke do 15 dní od do ru če nia roz pi -
su.
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(12) Mi nis ter stvo na zá kla de žia dos ti zria ïo va te ¾a
štát nej ško ly pri de lí zria ïo va te ¾o vi v prie be hu ka len dár -
ne ho roka na zá kla de sku toč nej pot re by úče lo vo fi nanč -
né pros tried ky z ka pi to ly mi nis ter stva na úhra du ná kla -
dov pod ¾a oso bit ných pred pi sov.21)

(13) V prí pa doch ob jektív ne odô vod ne ných opa ku jú -
cich sa ná kla dov, kto ré vzh¾a dom na ich špe ci fic ký cha -
rak ter nemožno zoh ¾ad ni� v nor ma tí ve pod ¾a od se ku 4
(ïa lej len „špe ci fi ká“), mi nis ter stvo pri de lí v rám ci roz pi -
su pod ¾a od se kov 7 a 8 zria ïo va te ¾o vi na zá kla de jeho
žia dos ti fi nanč né pros tried ky z ka pi to ly mi nis ter stva na
ich kry tie. Žia dos� zria ïo va te ¾a tvo rí sú čas� pod kla dov
pos ky to va ných zria ïo va te ¾om pod ¾a § 7 ods. 4.   Fi nanč -
né pros tried ky na špe ci fi ká sú úče lo vo ur če né.

(14) Mi nis ter stvo pri de lí zria ïo va te ¾o vi štát nej ško ly
na zá kla de jeho žia dos ti v prie be hu ka len dár ne ho roka
fi nanč né pros tried ky z ka pi to ly mi nis ter stva za mi mo -
riad ne vý sled ky žia kov v ur če ných ob las tiach. Zoz nam
ob las tí pre daný škol ský rok a výš ku pri de ¾o va ných fi -
nanč ných pros tried kov určí mi nis ter stvo a zve rej ní ich
do 15. júna pred chá dza jú ce ho škol ské ho roku.

(15) Mi nis ter stvo pri de lí v rám ci mož nos tí ka pi to ly mi -
nis ter stva v prie be hu roka na zá kla de sku toč nej pot re by
zria ïo va te ¾o vi štát nej ško ly, kto rý o to po žia da, úče lovo
fi nanč né pros tried ky z ka pi to ly mi nis ter stva na bež né
vý dav ky na rie še nie vznik nu tých ha va rij ných si tu á cií
a na ka pi tá lo vé vý dav ky na rie še nie vznik nu tých ha va rij -
ných si tu á cií. Cel ko vý ob jem fi nanč ných pros tried kov na 
ka pi tá lo vé vý dav ky vy čle ne né v ka pi to le mi nis ter stva na
rie še nie ha va rij ných si tu á cií na ka len dár ny rok je naj -
viac 10 % z fi nanč ných pros tried kov na ka pi tá lo vé vý dav -
ky roz poč to va né v ka pi to le mi nis ter stva pod ¾a § 3 ods. 2
a na ka pi tá lo vé vý dav ky na re kon štruk ciu škol ských ob -
jektov a mo der ni zá ciu vy ba ve nia škôl pod ¾a od se kov 18
a 19.

(16) Mi nis ter stvo pri de lí v rám ci mož nos tí ka pi to ly mi -
nis ter stva na zá kla de žia dos ti o fi nan co va nie roz vo jo vé -
ho pro jek tu zria ïo va te ¾o vi štát nej ško ly úče lovo fi nanč né 
pros tried ky z ka pi to ly mi nis ter stva na rea li zá ciu pred lo -
že né ho roz vo jo vé ho pro jek tu. Vý ber roz vo jo vých pro jek -
tov na fi nan co va nie usku toč ňu je mi nis ter stvo.

(17) Kraj ský škol ský úrad pos ky tu je zria ïo va te ¾o vi
štát nej ško ly fi nanč né pros tried ky z ka pi to ly mi nis ter -
stva pri de le né pod ¾a od se kov 1 až 16 v prie be hu roku
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.22)

(18) Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej republiky (ïa lej len 
„mi nis ter stvo fi nan cií“) v spo lu prá ci s mi nis ter stvom roz pí -
še zria ïo va te ¾o vi štát nej ško ly fi nanč né pros tried ky na ka -
pi tá lo vé vý dav ky na re kon štruk ciu škol ských ob jektov a na 
mo der ni zá ciu vy ba ve nia škôl. Ob jem tých to fi nanč ných
pros tried kov sa určí ako sú čet dvoch tre tín sú či nu nor ma -
tí vu ka pi tá lo vých vý dav kov a poč tu žia kov štát nych škôl
v pô sob nos ti zria ïo va te ¾a v škol skom roku, kto rý sa za čal
v pred chá dza jú com ka len dár nom roku, a jed nej tre ti ny

sú či nu nor ma tí vu ka pi tá lo vých vý dav kov a poč tu žia kov
ško ly v škol skom roku, kto rý sa za čí na v bež nom ka len -
dár nom roku. Dá tum roz ho du jú ci na po čet žia kov po u ži -
tý na vý po čet v tom to od se ku určí mi nis ter stvo pod ¾a § 7
ods. 4.

(19) Nor ma tív ka pi tá lo vých vý dav kov je ob jem ka pi tá -
lo vých vý dav kov na re kon štruk ciu škol ských ob jektov
a na mo der ni zá ciu vy ba ve nia škôl pod ¾a od se ku 18 pri -
pa da jú ci na jed né ho žia ka štát nej ško ly v da nom ka len -
dár nom roku. Nor ma tív ka pi tá lo vých vý dav kov je rov na -
ký pre všet ky ško ly.

(20) Kraj ský škol ský úrad ozná mi výš ku fi nanč ných
pros tried kov na ka pi tá lo vé vý dav ky pri de le ných pod ¾a
od se kov 18 a 19 zria ïo va te ¾om štát nych škôl v ter mí -
noch pod ¾a od se kov 7 a 8.

(21) Zria ïo va te lia štát nych škôl ob dr žia fi nanč né
pros tried ky pri de le né pod ¾a od se kov 18 a 19 v rám ci do -
tá cie na vý kon samo správ nych pô sob nos tí. Mi nis ter stvo
ozná mi výš ku tých to fi nanč ných pros tried kov mi nis ter -
stvu fi nan cií v ter mí noch pod ¾a od se kov 7 a 8.

(22) Finan co va nie špe ciál nych škôl a škol ských za ria -
de ní usta no ví na ria de nie vlá dy.

§ 5

Fi nan co va nie ve rej ných zá klad ných ume lec kých škôl, 
štát nych škol ských za ria de ní a ve rej ných škol ských

za ria de ní

  (1) Roz pis fi nanč ných pros tried kov zria ïo va te ¾om ve -
rej ných zá klad ných ume lec kých škôl, zria ïo va te ¾om
štát nych škol ských za ria de ní a zria ïo va te ¾om ve rej ných
škol ských za ria de ní vy chá dza z ob je mov fi nanč ných
pros tried kov ur če ných pre jed not li vé ve rej né zá klad né
ume lec ké ško ly a škol ské za ria de nia.

  (2) Ob je my fi nanč ných pros tried kov pod ¾a od se ku 1
pre ve rej né zá klad né ume lec ké ško ly, štát ne škol ské za -
ria de nia a ve rej né škol ské za ria de nia pod ¾a oso bit né ho
predpisu23) sa ur ču jú ako pre štát ne ško ly pod ¾a § 4
ods. 2 až 6.

  (3) Pri ur čo va ní ob je mu fi nanč ných pros tried kov
pod ¾a od se ku 1 pre štát ne škol ské za ria de nia a ve rej né
škol ské za ria de nia ok rem za ria de ní pod ¾a oso bit né ho
predpisu23) sa vy chá dza z poč tu detí, žia kov ale bo cho -
van cov, kto rým prí sluš né za ria de nie pos ky tu je služ by,
a z ná roč nos ti na per so nál ne a pre vádz ko vé za bez pe če -
nie čin nos ti za ria de nia.

  (4) Kraj ský škol ský úrad ozná mi výš ku fi nanč ných
pros tried kov pri de le ných pod ¾a od se kov 1 až 3 zria ïo va -
te ¾om ve rej ných zá klad ných ume lec kých škôl a zria ïo -
va te ¾om ve rej ných škol ských za ria de ní v ter mí noch pod -
¾a § 4 ods. 7 a 8.

  (5) Zria ïo va te lia ve rej ných zá klad ných ume lec kých
škôl a zria ïo va te lia ve rej ných škol ských za ria de ní
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21) § 198 zá ko na č. 311/2001 Z. z. Zá kon ník prá ce v zne ní ne skor ších pred pi sov,
§ 41 zá ko na č. 313/2001 Z. z. o ve rej nej služ be v zne ní ne skor ších pred pi sov.

22) Zá kon č. 291/2002 Z. z.  o štát nej pok lad ni ci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
23) § 6 ods. 2 písm. a) a § 9 ods. 2 písm. a) zá ko na č. 596/2003 Z. z.

§ 5 a 7 zá ko na č. 279/1993 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



dostanú fi nanč né pros tried ky pri de le né pod ¾a od se kov 1
až 3 v rám ci do tá cie na vý kon samo správ nych pô sob nos -
tí. Mi nis ter stvo ozná mi výš ku tých to fi nanč ných pros -
tried kov mi nis ter stvu fi nan cií v ter mí noch pod ¾a § 4
ods. 7 a 8.

§ 6

Fi nan co va nie ne štát nych škôl, ne štát nych zá klad ných
ume lec kých škôl  a ne štát nych škol ských za ria de ní

(1) Pri fi nan co va ní ne štát nych škôl, kto ré sa usku toč -
ňu je z ka pi to ly mi nis ter stva, sa po stu pu je pod ¾a § 4. Ne -
štát nym ško lám mož no pri de li� fi nanč né pros tried ky na
ka pi tá lo vé vý dav ky v rám ci roz vo jo vých pro jek tov len na
ob sta ra nie hnu te¾ né ho ma jet ku. Ne štát nym ško lám sa
ne pri de ¾u jú ka pi tá lo vé vý dav ky na re kon štruk ciu škol -
ských ob jektov a na mo der ni zá ciu vy ba ve nia škôl (§ 4
ods. 18).

(2) Pri fi nan co va ní ne štát nych zá klad ných ume lec -
kých škôl a ne štát nych škol ských za ria de ní z pros tried -
kov ka pi to ly mi nis ter stva sa po stu pu je pod ¾a  § 5 ods. 1
až 3. Kraj ský škol ský úrad po stu pu je vo vz�a hu k zria ïo -
va te ¾om ne štát nych zá klad ných ume lec kých škôl a ne -
štát nych škol ských za ria de ní pod ¾a § 4 ods. 7 a 8.

(3) Pod mien kou na pri de le nie fi nanč ných pros tried kov 
pod ¾a od se ku 1 pre ne štát nu ško lu a pod ¾a od se ku 2 pre
ne štát nu zá klad nú ume lec kú ško lu a ne štát ne škol ské
za ria de nie na na sle du jú ci ka len dár ny rok je vy pra co va -
nie sprá vy o hos po dá re ní ne štát nej ško ly, ne štát nej zá -
klad nej ume lec kej ško ly ale bo ne štát ne ho škol ské ho za -
ria de nia za pred chá dza jú ci rok, ak po čas neho už
pô so bi li, pod ¾a § 7 ods. 2 a 3 a jej pred lo že nie pod ¾a § 7
ods. 1 pros tred níc tvom zria ïo va te ¾a kraj ské mu škol ské -
mu úra du.

(4) Ne štát nym ško lám, ne štát nym zá klad ným ume lec -
kým ško lám a ne štát nym škol ským za ria de niam mož no
hnu te¾ ný ma je tok a ne hnu te¾ ný ma je tok štá tu pre ne -
cha� zmlu vou o vý po žič ke pod ¾a oso bit né ho pred pi su.24)

Spo loč  né,  pre  chod né a zru šo va c ie
usta no ve nia

§ 7

(1) Ško la a škol ské za ria de nie, kto ré sú práv nic ké oso -
by, vy pra cú va jú sprá vu o hos po dá re ní za pred chá dza jú -
ci ka len dár ny rok a pred lo žia ju zria ïo va te ¾o vi. Zria ïo va -
te lia pred lo žia kraj ské mu škol ské mu úra du do 15. mája
sú hrnnú sprá vu o hos po dá re ní za pred chá dza jú ci ka len -
dár ny rok za ško ly a škol ské za ria de nia vo svo jej zria ïo -
va te¾ skej pô sob nos ti. Prí lo hou sú hrnnej sprá vy po dá va -
nej zria ïo va te ¾om ne štát nej ško ly, ne štát nej  zá klad nej
ume lec kej ško ly ale bo ne štát ne ho škol ské ho za ria de nia
sú vý roč né sprá vy ne štát nych škôl, ne štát nych zá klad -
ných ume lec kých škôl a ne štát nych škol ských za ria de ní
v jeho zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti. Ob sah a for mu sú -
hrnnej sprá vy o hos po dá re ní určí mi nis ter stvo a ozná mi
zria ïo va te ¾om do 15. júna roka pred chá dza jú ce ho roku,
kto rý je pred me tom sprá vy.

(2) Sprá va o hos po dá re ní ško ly a škol ské ho za ria de nia
pod ¾a od se ku 1 ob sa hu je
a) ana lý zu príj mov v čle ne ní pod ¾a zdro jov a ana lý zu vý -

dav kov,
b) pre ne štát ne ško ly, ne štát ne zá klad né ume lec ké ško ly 

a ne štát ne škol ské za ria de nia stav a po hyb ma jet ku
zís ka né ho z pros tried kov štát ne ho roz po čtu,

c) ïal šie úda je ur če né mi nis ter stvom a ozná me né zria -
ïo va te ¾om do 15. júna roka pred chá dza jú ce ho roku,
kto rý je pred me tom sprá vy.

(3) K sprá ve o hos po dá re ní ško ly a škol ské ho za ria de -
nia pod ¾a od se ku 2 písm. a) až c) sa pri pá ja
a) roč ná úč tov ná zá vier ka,
b) vý rok au dí to ra k roč nej úč tov nej zá vier ke, ak bola au -

dí to rom ove re ná.

(4) Zria ïo va te lia štát nych škôl, zria ïo va te lia ve rej -
ných zá klad ných ume lec kých škôl, zria ïo va te lia ve rej -
ných škol ských za ria de ní, zria ïo va te lia ne štát nych škôl, 
zria ïo va te lia ne štát nych zá klad ných ume lec kých škôl
a zria ïo va te lia ne štát nych škol ských za ria de ní sú po vin -
ní ozná mi� do 30. sep tem bra bež né ho ka len dár ne ho
roka prí sluš né mu kraj ské mu škol ské mu úra du poč ty
žia kov škôl a škol ských za ria de ní v ich zria ïo va te¾ skej
pô sob nos ti v škol skom roku za čí na jú com v bež nom ka -
len dár nom roku, oča ká va né poč ty žia kov škôl a škol -
ských za ria de ní v ich zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti v na sle -
du jú com škol skom roku a ïal šie úda je pot reb né na
roz pis fi nanč ných pros tried kov z ka pi to ly mi nis ter stva
pre ško ly a škol ské za ria de nia. Po dro bnos ti o po ža do va -
ných úda joch a for me ich pos kyt nu tia ozná mi mi nis ter -
stvo zria ïo va te ¾om do 15. júna bež né ho ka len dár ne ho
roka.

(5) V štát nom roz po čte na rok 2005 a v ïal ších ro koch
sa na fi nan co va nie re gio nál ne ho škol stva pod ¾a § 3
ods. 2 vy čle nia fi nanč né pros tried ky v ob je me rov na jú -
com sa naj me nej sú či nu poč tu žia kov v štát nych ško lách 
a ne štát nych ško lách na za čiat ku bež né ho škol ské ho
roka a prie mer né ho roč né ho ná kla du z pred chá dza jú ce -
ho ka len dár ne ho roku zvý še né ho o oča ká va nú prie mer -
nú roč nú mie ru in flá cie v nad chá dza jú com ka len dár -
nom roku. Prie mer ným roč ným ná kla dom je po diel
cel ko vé ho ob je mu bež ných vý dav kov roz poč to va ných
v schvá le nom roz po čte ka pi to ly mi nis ter stva pod ¾a § 3
ods. 2 a poč tu žia kov v štát nych ško lách a ne štát nych
ško lách pod ¾a sta vu na za čiat ku bež né ho škol ské ho
roku.

(6) Mi nis ter stvo na zá kla de pred lo že ných pod kla dov
a ob je mu fi nanč ných pros tried kov usta no ve ných zá ko -
nom o štát nom roz po čte zve rej ní na svo jej in ter ne to vej
strán ke do 30 pra cov ných dní po na do bud nu tí účin nos ti
zá ko na o štát nom roz po čte úda je a pos tup, kto ré boli po -
u ži té pri roz pi se fi nanč ných pros tried kov zria ïo va te ¾om
pod ¾a § 4 až 6.

(7) Ak na sta ne v prie be hu roka zme na poč tu žia kov
v ško lách v pô sob nos ti nie ktoré ho zria ïo va te ¾a pre sa hu -
jú ca 5 % opro ti sta vu pod ¾a § 7 ods. 4, z kto ré ho bol ur če -
ný ob jem fi nanč ných pros tried kov na daný ka len dár ny
rok, kraj ský škol ský úrad upra ví zria ïo va te ¾o vi ob jem fi -
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nanč ných pros tried kov na zos tá va jú cu čas� roku tak,
aby zod po ve dal usta no ve niam toh to zá ko na.

(8) Cel ko vý ob jem fi nanč ných pros tried kov na bež né
vý dav ky vy čle ne ný na úče ly pod ¾a § 4 ods. 13 až 16 a § 9
ods. 2 v ka len dár nom roku je naj viac 6 % z ob je mu fi -
nanč ných pros tried kov na bež né vý dav ky roz poč to va né
v ka pi to le mi nis ter stva pod ¾a § 3 ods. 2.

(9) Pri rea li zá cii sys té mu fi nan co va nia zá uj mo vé ho
vzde lá va nia pos ky to va né ho ško la mi a škol ský mi za ria -
de nia mi sa vy u ží va jú vzde lá va cie po u ka zy. Vzde lá va cí
po u kaz re pre zen tu je oso bit ný roč ný  prí spe vok štá tu na
zá uj mo vé vzde lá va nie pre jed né ho žia ka zá klad nej ško ly
ale bo stred nej ško ly. Vzde lá va cie po u ka zy vy dá va jú svo -
jim žia kom zá klad né ško ly a stred né ško ly. Na zá kla de
vzde lá va cie ho po u ka zu ško la a škol ské za ria de nie  po -
skytujúce zá uj mo vé vzde lá va nie dr ži te ¾o vi po u ka zu
obdržia pros tred níc tvom zria ïo va te ¾a z ka pi to ly mi nis -
ter stva fi nanč ný prí spe vok na svo ju čin nos� až do hod no -
ty po u ka zu. Hod no tu po u ka zu ur ču je mi nis ter stvo.

(10) Vlá da na ria de ním usta no ví
a) po dro bnos ti roz pi su fi nanč ných pros tried kov  vrá ta ne 

spô so bu ur čo va nia nor ma tí vov pod ¾a § 4 ods. 1,
b) hod no ty per cen tu ál nych po dielov pod ¾a § 4 ods. 9,
c) zoz nam špe ci fík pod ¾a § 4 ods. 13,
d) po dro bnos ti roz pi su ka pi tá lo vých vý dav kov na re kon -

štruk ciu škol ských ob jektov a na mo der ni zá ciu vy ba -
ve nia škôl vrá ta ne spô so bu ur če nia nor ma tí vu ka pi -
tá lo vých vý dav kov pod ¾a § 4 ods. 18 a 19,

e) po dro bnos ti roz pi su fi nanč ných pros tried kov  a po -
stu pu pri ur čo va ní ob je mu fi nanč ných pros tried kov 
pod ¾a § 5 ods. 1 až 3,

f) po dro bnos ti vy u ži tia vzde lá va cích po u ka zov  pod ¾a § 7 
ods. 9 vrá ta ne vy me dze nia ok ru hu ak ti vít škôl a škol -
ských za ria de ní vy tvá ra jú cich  zá uj mo vé vzde lá va nie
fi nan co va ných pros tred níc tvom vzde lá va cích po u ka -
zov,

g) po dro bnos ti po stu pu pri  úpra ve ob je mu fi nanč ných
pros tried kov  pod ¾a § 7 ods. 7,

h) po dro bnos ti ur čo va nia ga ran to va né ho mi ni ma a jeho
po u ži tia pri pri de ¾o va ní fi nanč ných pros tried kov zria -
ïo va te ¾om pod ¾a § 9 ods. 1.

§ 8

(1) Do h¾ad nad do dr žia va ním toh to zá ko na vy ko ná va
mi nis ter stvo.

(2) Mi nis ter stvo pri vý ko ne do h¾a du sle du je naj mä
pre h¾ad nos� fi nan co va nia a kon tro lu je správ nos� po u ži -
tia me tód a po stu pov pri fi nan co va ní štát nych škôl a ve -
rej ných škol ských za ria de ní a ne štát nych škôl a ne štát -
nych škol ských za ria de ní.

(3) Mi nis ter stvo pri vý ko ne do h¾a du po stu pu je pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.25)

§ 9

(1) V období troch ro kov odo dňa na do bud nu tia účin -
nos ti toh to zá ko na do sta ne kaž dý zo zria ïo va te ¾ov štát -

nych škôl, zria ïo va te ¾ov ve rej ných zá klad ných ume lec -
kých škôl, zria ïo va te ¾ov štát nych škol ských za ria de ní
a zria ïo va te ¾ov ve rej ných škol ských za ria de ní pri pri de -
¾o va ní fi nanč ných pros tried kov pod ¾a § 4 ods. 1  a § 5
ods. 1 fi nanč né pros tried ky naj me nej vo výš ke ga ran to -
va né ho mi ni ma. Ga ran to va né mi ni mum vy chá dza z ob -
je mu fi nanč ných pros tried kov na bež né vý dav ky pri de le -
né ho štát nym ško lám, ve rej ným zá klad ným ume lec kým
ško lám, štát nym škol ským za ria de niam a ve rej ným
škol ským za ria de niam zo štát ne ho roz po čtu v pred chá -
dza jú com ka len dár nom roku a z poč tu žia kov v pred chá -
dza jú com ka len dár nom roku a v bež nom ka len dár nom
roku. Ga ran to va né mi ni mum sa určí tak, aby ob jem fi -
nanč ných pros tried kov na bež né vý dav ky pri pa da jú ci na 
jed né ho žia ka bol naj me nej 95 % ob je mu pri pa da jú ce ho
na jed né ho žia ka v pred chá dza jú com ka len dár nom
roku.

(2) V roz po čte na roky 2004, 2005 a 2006 sa kaž do roč -
ne vy čle ňu je v ka pi to le mi nis ter stva re zer va, kto rá je ur -
če ná na pre chod né zmier ňo va nie roz die lov vy plý va jú cich 
z uplat ňo va nia toh to zá ko na. Mi nis ter stvo môže v rám ci
do ho do va cie ho ko na nia so zria ïo va te ¾om štát nej ško ly,
zria ïo va te ¾om ve rej nej zá klad nej ume lec kej ško ly a zria -
ïo va te ¾om ve rej né ho škol ské ho za ria de nia na zá kla de
jeho žia dos ti v odô vod ne ných prí pa doch upra vi� v rám ci
re zer vy ob jem zria ïo va te ¾o vi pri de le ných fi nanč ných
pros tried kov.

(3) Mi nis ter stvo a  mi nis ter stvo fi nan cií pos kyt nú ob -
ciam zá lo hu na fi nan co va nie škôl a škol ských za ria de ní
naj ne skôr do 10. ja nu ára ka len dár ne ho roka naj me nej
vo výš ke oča ká va né ho ja nu áro vé ho roz po čtu bež ných
vý dav kov škôl a škol ských za ria de ní.

(4) Úda je pod ¾a § 7 ods. 4 pot reb né na ur če nie roz pi su
pros tried kov z ka pi to ly mi nis ter stva zria ïo va te ¾om na
rok 2004 pos kyt nú zria ïo va te lia kraj ským škol ským
úra dom do 15. ja nu ára 2004. Mi nis ter stvo ozná mi zria -
ïo va te ¾om po dro bnos ti o po ža do va ných úda joch a for me
ich pos kyt nu tia, ako aj ob sah a for mu sú hrnnej sprá vy
o hos po dá re ní za rok 2004 pod ¾a § 7 ods. 2 a in for má cie
o ïal ších úda joch do vý roč nej sprá vy o hos po dá re ní za
rok 2004 pod ¾a § 7 ods. 3  písm. b) do 10. ja nu ára 2004.

(5) Kraj ský škol ský úrad ozná mi v roku 2004 výš ku
nor ma tív nych prí spev kov pod ¾a § 4 ods. 7 naj ne skôr do
31. ja nu ára 2004.

§ 10

Zru šu jú sa

1. zá kon č. 506/2001 Z. z. o fi nan co va ní zá klad ných
škôl, stred ných škôl a škol ských za ria de ní a o do pl ne ní
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 303/1995 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách v zne ní ne -
skor ších pred pi sov,

2. vý nos Mi nis ter stva škol stva Slo ven skej re pub li ky zo 
6. mar ca 2002 č. 293/2002-9, kto rým sa usta no vu je
nor ma tív ny spô sob ur čo va nia poč tu pe da go gic kých za -
mest nan cov a ostat ných za mest nan cov a jeho uplat ňo -
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va nie, fi nanč né nor ma tí vy na pri de ¾o va nie fi nanč ných
pros tried kov štát ne ho roz po čtu v ško lách, v ško lách na
zá uj mo vé vzde lá va nie, v stre dis kách  prak tic ké ho vy u čo -
va nia a v škol ských za ria de niach (ozná me nie
č. 134/2002 Z. z.).

§ 11

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004.

Ru dolf Schus ter v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r. 
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