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595
ZÁKON
zo 4. decembra 2003
o dani z príjmov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS•
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) daò z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby
(ïalej len „daò“),
b) spôsob platenia a vyberania dane.
(2) Medzinárodná zmluva, ktorá bola schválená, ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ïalej len „medzinárodná zmluva“), má prednos•
pred týmto zákonom.
§2
Základné pojmy
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) daòovníkom fyzická osoba alebo právnická osoba,
b) predmetom dane príjem (výnos) z èinnosti daòovníka a z nakladania s majetkom daòovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane pod¾a § 12
ods. 2,
c) príjmom peòažné plnenie a nepeòažné plnenie do siahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v èase plnenia alebo spotreby, a to
pod¾a druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia
predmetného plnenia, ak tento zákon neustanovuje
inak,
d) daòovníkom s neobmedzenou daòovou povinnos•ou
1. fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava;
fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slo venskej republiky, ak na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoò
183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v nieko¾kých obdobiach; do tohto obdobia sa zapoèítava každý, aj zaèatý deò pobytu,
2. právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej
republiky sídlo alebo miesto skutoèného vedenia;
miestom skutoèného vedenia je miesto, kde sa
prijímajú riadiace a obchodné rozhodnutia štatutárnych orgánov a dozorných orgánov právnickej
1

) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve.
) § 116 a 117 Obèianskeho zákonníka.
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osoby, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná
v obchodnom registri,
e) daòovníkom s obmedzenou daòovou povinnos•ou
1. fyzická osoba neuvedená v písmene d) prvom bode,
2. fyzická osoba uvedená v písmene d) prvom bode,
ktorá sa na území Slovenskej republiky obvykle
zdržiava len na úèely štúdia alebo lieèenia alebo
ktorá hranice do Slovenskej republiky prekraèuje
denne alebo v dohodnutých èasových obdobiach
len na úèely výkonu závislej èinnosti, ktorej zdroj
je na území Slovenskej republiky,
3. právnická osoba neuvedená v písmene d) druhom
bode,
f) predmetom dane daòovníka s neobmedzenou daòovou povinnos•ou príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na
území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahranièí,
g) predmetom dane daòovníka s obmedzenou daòovou
povinnos•ou príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na
území Slovenskej republiky (§ 16),
h) zdanite¾ným príjmom príjem, ktorý je predmetom
dane a nie je oslobodený od dane pod¾a tohto zákona
ani medzinárodnej zmluvy,
i) daòovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpeèenie a udržanie príjmov preukázate¾ne
vynaložený daòovníkom, zaúètovaný v úètovníctve1)
daòovníka alebo zaevidovaný v evidencii daòovníka
pod¾a § 6 ods. 11, ak tento zákon neustanovuje inak,
j) základom dane rozdiel, o ktorý zdanite¾né príjmy
prevyšujú daòové výdavky (§ 19) pri rešpektovaní
vecnej a èasovej súvislosti zdanite¾ných príjmov
a daòových výdavkov v príslušnom zdaòovacom období, ak tento zákon neustanovuje inak,
k) daòovou stratou rozdiel, o ktorý daòové výdavky
prevyšujú zdanite¾né príjmy pri rešpektovaní vecnej
a èasovej súvislosti zdanite¾ných príjmov a daòových výdavkov v príslušnom zdaòovacom období,
l) zdaòovacím obdobím kalendárny rok, ak tento zákon neustanovuje inak,
m) obchodným majetkom súhrn majetkových hodnôt,
a to vecí, poh¾adávok a iných práv a peniazmi ocenite¾ných iných hodnôt, ktoré sú vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorá má príjmy pod¾a § 6, a ktoré sa využívajú na dosiahnutie, zabezpeèenie a udržanie
príjmov pod¾a § 6, ktoré táto fyzická osoba úètuje
alebo úètovala,1) eviduje alebo evidovala pod¾a § 6
ods. 11,
n) závislou osobou blízka osoba2) alebo ekonomicky,
personálne alebo inak prepojená osoba,
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o) ekonomickým alebo personálnym prepojením úèas•
osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby
alebo vzájomný vz•ah medzi osobami, ktoré sú pod
kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo v ktorých má táto osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel, prièom úèas•ou na
1. majetku alebo kontrole sa rozumie viac ako 25 %
priamy alebo nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, prièom nepriamy podiel sa vypoèíta súèinom percentuálnej výšky priamych
podielov vydelených stomi a takto vypoèítaný výsledok sa vynásobí stomi a nepriamy odvodený
podiel sa vypoèíta súètom nepriamych podielov;
nepriamy odvodený podiel sa použije len na výpoèet výšky úèasti jednej osoby na majetku alebo
kontrole inej osoby, ak táto jedna osoba má úèas•
na majetku alebo kontrole nieko¾kých osôb, z ktorých každá má úèas• na majetku alebo kontrole
tej istej inej osoby; ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50 %, všetky osoby, prostredníctvom ktorých sa jeho výška poèítala, sú
ekonomicky prepojené bez oh¾adu na skutoènú
výšku ich podielu,
2. vedení sa rozumie vz•ah èlenov štatutárnych orgánov alebo èlenov dozorných orgánov obchodnej
spoloènosti alebo družstva k tejto obchodnej spoloènosti alebo družstvu,
p) iným prepojením obchodný vz•ah vytvorený len na
úèel zníženia základu dane alebo zvýšenia daòovej
straty,
r) zahraniènou závislou osobou vzájomne prepojená
tuzemská fyzická osoba alebo tuzemská právnická
osoba so zahraniènou fyzickou osobou alebo zahraniènou právnickou osobou spôsobom pod¾a písmena n); rovnako sa posudzuje aj vz•ah medzi daòovníkom s neobmedzenou daòovou povinnos•ou a jeho
stálymi prevádzkaròami v zahranièí, ako aj vz•ah
medzi daòovníkom s obmedzenou daòovou povinnos•ou a jeho stálou prevádzkaròou na území Slo venskej republiky,
s) finanèným prenájmom nájom majetku s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom bez
zbytoèného odkladu po skonèení doby nájmu prechádza vlastnícke právo k predmetu nájmu z prenajímate¾a na nájomcu a nájomca poèas trvania nájmu
odpisuje prenajatý majetok spôsobom pod¾a § 26
ods. 8.
3
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DRUHÁ ÈAS•
DAÒ FYZICKEJ OSOBY
§3
Predmet dane
(1) Predmetom dane sú
a) príjmy zo závislej èinnosti (§ 5),
b) príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej
èinnosti a z prenájmu (§ 6),
c) príjmy z kapitálového majetku (§ 7),
d) ostatné príjmy (§ 8).
(2) Predmetom dane nie je
a) prijatá náhrada oprávnenej osoby pod¾a osobitných
predpisov,3) príjem získaný vydaním,3) darovaním4)
alebo dedením5) nehnute¾nosti, bytu, nebytového
priestoru alebo ich èastí (ïalej len „nehnute¾nos•“)
alebo hnute¾nej veci, práva alebo inej majetkovej
hodnoty okrem príjmu z neho plynúceho a okrem
darov poskytnutých v súvislosti s výkonom èinnosti
pod¾a § 5 alebo § 6,
b) úver a pôžièka,
c) podiel na zisku vyplácaný po zdanení obchodnou
spoloènos•ou alebo družstvom, alebo obdobnou
právnickou osobou v zahranièí, vyrovnací podiel,
podiel na likvidaènom zostatku obchodnej spoloènosti alebo družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný po zdanení tichému spoloèníkovi okrem podielu na zisku spoloèníka verejnej obchodnej
spoloènosti a komplementára komanditnej spoloènosti a okrem podielu spoloèníka verejnej obchodnej
spoloènosti a komplementára komanditnej spoloènosti na likvidaènom zostatku pri likvidácii spoloènosti a vyrovnacieho podielu pri zániku úèasti spoloèníka vo verejnej obchodnej spoloènosti alebo pri
zániku úèasti komplementára v komanditnej spoloènosti,
d) podiel èlena pozemkového spoloèenstva na výnosoch a na majetku urèenom na rozdelenie medzi èlenov pozemkového spoloèenstva,
e) daò z pridanej hodnoty6) uplatnená na výstupe
u platite¾ov tejto dane,
f) príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových
akcií7) vrátane ich výmeny pri zrušení daòovníka bez
likvidácie, a to aj vtedy, ak súèas•ou splynutia, zlúèenia alebo rozdelenia spoloènosti je aj majetok spo-

) Napríklad zákon è. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov, zákon è. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov
niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon è. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších
predpisov, zákon è. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vz•ahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku v znení neskorších
predpisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov
štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov, zákon è. 42/1992 Zb. o úprave
majetkových vz•ahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov, zákon è. 105/2002 Z. z.
o poskytnutí jednorazového finanèného príspevku príslušníkom èeskoslovenských zahranièných alebo spojeneckých armád, ako aj
domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 v znení neskorších predpisov, zákon è. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finanèného
príspevku politickým väzòom v znení zákona è. 665/2002 Z. z.
4
) Napríklad § 628 až 630 Obèianskeho zákonníka.
5
) Napríklad § 460 až 487 Obèianskeho zákonníka.
6
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
7
) § 208 Obchodného zákonníka.
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loènosti so sídlom v èlenských štátoch Európskej
únie.
§4
Základ dane
(1) Základ dane sa zistí ako súèet èiastkových základov dane pod¾a jednotlivých druhov príjmov uvedených
v § 5 až 8.
(2) Základ dane zistený pod¾a jednotlivých druhov
príjmov uvedených v § 6 až 8 sa znižuje o daòovú stratu. Daòovú stratu alebo jej èas•, ktorú nemožno uplatni• pri zdanení príjmov v zdaòovacom období, v ktorom
vznikla, možno odpoèíta• od úhrnu èiastkových základov dane zistených pod¾a jednotlivých druhov príjmov
uvedených v § 6 až 8 v nasledujúcich zdaòovacích obdobiach pod¾a § 30.
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(8) Príjmy uvedené v § 6 ods. 3, § 7 a 8, ktoré plynú
manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, sa
zahàòajú do základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak; v tom istom pomere
sa zahàòajú do základu dane výdavky vynaložené na
dosiahnutie, zabezpeèenie alebo udržanie týchto príj mov.
§5
Príjmy zo závislej èinnosti

(6) Príjem, z ktorého sa daò vyberá zrážkou pod¾a
§ 43, sa zahàòa do základu dane, ak vybraním zrážky
nie je splnená daòová povinnos• alebo ak daòovník,
ktorý nie je povinný tieto príjmy úètova•, využil mož nos• odpoèíta• daò vybranú zrážkou ako preddavok na
daò pod¾a § 43 ods. 7.

(1) Príjmami zo závislej èinnosti sú
a) príjmy zo súèasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vz•ahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo èlenského pomeru,
alebo z obdobného vz•ahu, v ktorom je daòovník pri
výkone práce pre platite¾a príjmu povinný dodržiava• pokyny alebo príkazy platite¾a príjmu, ako aj
príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyuèovania,
b) príjmy za prácu èlenov družstiev, spoloèníkov a konate¾ov spoloèností s ruèením obmedzeným a komanditistov komanditných spoloèností, a to aj keï
nie sú povinní pri výkone práce pre družstvo alebo
pre spoloènos• dodržiava• príkazy inej osoby,
c) platy a funkèné príplatky ústavných èinite¾ov Slovenskej republiky, verejného ochrancu práv, prokurátorov Slovenskej republiky a vedúcich ostatných
ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky ustanovené osobitnými predpismi,9)
d) odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných
právnických osôb alebo spoloèenstiev,10) ak nejde
o príjmy pod¾a písmena a) alebo písmena b), alebo
odmeny za výkon funkcie, ak nejde o príjmy uvedené
v písmenách a), b) a g),
e) odmeny obvinených vo väzbe11) a odmeny odsúdených vo výkone trestu odòatia slobody poskytované
pod¾a osobitného predpisu,12)
f) príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované
pod¾a osobitného predpisu,13)
g) príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súèasným
alebo budúcim výkonom závislej èinnosti alebo
funkcie bez oh¾adu na to, èi daòovník pre platite¾a
príjmu skutoène vykonával, vykonáva alebo bude
vykonáva• túto závislú èinnos• alebo funkciu,
h) obslužné.14)

(7) Príjem, pre ktorý je ustanovené, že sa daò vybraná pod¾a § 43 ods. 6 považuje za splnenie daòovej povinnosti, sa do základu dane nezahàòa.

(2) Príjmami pod¾a odseku 1 sú bez oh¾adu na ich
právny dôvod pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripi-

(3) Príjmy zo závislej èinnosti (§ 5) plynúce daòovníkovi najdlhšie do 31. januára po skonèení zdaòovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli, sú súèas•ou základu
dane za toto zdaòovacie obdobie.
(4) Výdavky vynaložené na zásoby a iné nevyhnutne
vynaložené výdavky spojené so zaèatím èinnosti vynaložené v kalendárnom roku, ktorý predchádzal roku,
v ktorom daòovník s príjmami pod¾a § 6 zaèal túto èinnos• vykonáva•, sa zahrnú do základu dane, poènúc
zdaòovacím obdobím, v ktorom zaèal túto èinnos• vykonáva•. U daòovníka s príjmami pod¾a § 6, ktorý pokraèuje v èinnosti8) poruèite¾a, sa prihliadne aj na zásoby získané z dedièstva po poruèite¾ovi, ktorý mal
príjmy pod¾a § 6, ak o tieto zásoby bol zvýšený základ
dane poruèite¾a pod¾a § 17 ods. 8.
(5) Príjem z predaja nehnute¾ností a hnute¾ných vecí,
ktoré boli zahrnuté do obchodného majetku a ktoré daòovník využíval len sèasti na podnikanie alebo na inú
samostatnú zárobkovú èinnos• alebo ich daòovník prenajímal len sèasti, ktorý nie je oslobodený od dane pod¾a § 9 ods. 1 písm. b) až d), sa zahrnie do základu dane
len v tom pomere, v akom daòovník tento majetok využíval na uvedené èinnosti.

8

) Napríklad § 13 zákona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných èinite¾ov Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov, zákon è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon è. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych èakate¾och prokuratúry v znení zákona è. 669/2002
Z. z., zákon è. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona è. 411/2002 Z. z.
10
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoloèenstvách.
11
) § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení zákona è. 451/2002 Z. z.
12
) § 19 ods. 2 písm. e), § 29 ods. 1 a § 29a zákona è. 59/1965 Zb. o výkone trestu odòatia slobody v znení neskorších predpisov.
13
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona è. 286/1992 Zb. o daniach
z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
14
) Napríklad § 39 zákona Slovenskej národnej rady è. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
9
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sujú k dobru, alebo spoèívajú v inej forme plnenia daòovníkovi s týmito príjmami (ïalej len „zamestnanec“)
od platite¾a týchto príjmov (ïalej len „zamestnávate¾“)
alebo v súvislosti s výkonom závislej èinnosti. Takýmito príjmami sú aj príjmy, ktoré poberá osoba, na ktorú
prešlo zo zamestnanca právo na tieto príjmy.
(3) Príjmom zamestnanca, ktorému zamestnávate¾
poskytuje motorové vozidlo na používanie na služobné
a súkromné úèely, je aj suma vo výške 1 % zo vstupnej
ceny (§ 25) vozidla za každý, aj zaèatý kalendárny mesiac poskytnutia na takéto úèely. Ak ide o prenajaté vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny vozidla u pôvodného vlastníka, a to aj v prípade, ak dôjde k následnej
kúpe prenajatého vozidla. Ak v obstarávacej cene vozidla nie je zahrnutá daò z pridanej hodnoty,6) na úèely
tohto ustanovenia sa o túto daò cena zvýši.
(4) Zamestnávate¾om je aj daòovník s neobmedzenou
daòovou povinnos•ou, pre ktorého zamestnanec vykonáva prácu pod¾a jeho pokynov a príkazov, aj keï sa
príjem za túto prácu na základe zmluvného vz•ahu vypláca prostredníctvom osoby so sídlom alebo s bydliskom v zahranièí. Na úèely tohto zákona sa takto vyplácaný príjem považuje za príjem, ktorý vypláca daòovník
s neobmedzenou daòovou povinnos•ou. Ak v úhradách
zamestnávate¾a osobe so sídlom alebo s bydliskom
v zahranièí nie je preukázaná skutoèná výška príjmov
zamestnancov, považuje sa za príjem zamestnancov
celá úhrada.
(5) Okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane
pod¾a § 3 ods. 2, nie je predmetom dane ani
a) cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom závislej èinnosti do výšky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok pod¾a osobitných predpisov,15)
b) nepeòažné plnenie vo výške hodnoty poskytovaných
osobných ochranných pracovných prostriedkov
pod¾a osobitných predpisov, osobných hygienických
prostriedkov a pracovného obleèenia (napr. pracovné odevy, uniformy) vrátane ich udržiavania alebo
suma, ktorou zamestnávate¾ uhrádza zamestnancovi preukázané výdavky vynaložené na tieto úèely,
c) suma prijatá zamestnancom ako preddavok od za mestnávate¾a, aby ju v jeho mene vynaložil, alebo
suma, ktorou zamestnávate¾ uhrádza zamestnancovi preukázané výdavky, ktoré zamestnanec za zamestnávate¾a vynaložil zo svojho tak, akoby ich vynaložil priamo zamestnávate¾,
d) suma do výšky ustanovenej osobitným predpisom16)
na úhradu niektorých výdavkov zamestnanca,
e) hodnota poskytovaných rekondièných pobytov, rehabilitaèných pobytov, kondièných rehabilitácií
15
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a preventívnej zdravotnej starostlivosti v prípadoch
a za podmienok ustanovených osobitným predpisom,17)
f) náhrada za používanie vlastného náradia, zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce pod¾a
osobitného predpisu,18) ak výška náhrady je urèená
na základe kalkulácie skutoèných výdavkov,
g) náhrada výdavkov a plnenie poskytované v súvislosti s výkonom funkcie, na ktoré vzniká nárok pod¾a
osobitných predpisov,9) okrem náhrady ušlého zdanite¾ného príjmu a náhrady za stratu èasu.
(6) Predmetom dane nie sú plnenia pod¾a odseku 5
písm. b) a f), ktoré zamestnávate¾ paušalizoval za podmienok, že pri výpoète paušálnej sumy vychádzal
z priemerných podmienok rozhodujúcich na poskytovanie týchto plnení, prièom ich výška bola urèená na
základe preukázanej kalkulácie skutoèných výdavkov.
Ak sa zmenia podmienky, pod¾a ktorých sa paušálna
suma urèila, zamestnávate¾ je povinný túto sumu preskúma• a upravi•.
(7) Okrem príjmov oslobodených od dane pod¾a § 9
sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako
a) suma vynaložená zamestnávate¾om na doško¾ovanie
zamestnanca, ktoré súvisí s èinnos•ou alebo s podnikaním zamestnávate¾a; toto oslobodenie sa nevz•ahuje na sumy vyplácané zamestnancovi ako náhrada za ušlý zdanite¾ný príjem,
b) hodnota stravy poskytovanej zamestnávate¾om zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo
v rámci stravovania zabezpeèovaného prostredníctvom iných subjektov,19)
c) hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných
zamestnávate¾om zamestnancovi na spotrebu na
pracovisku,
d) použitie rekreaèného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia zamestnávate¾a zamestnancom; rov nako sa posudzuje aj takéto plnenie poskytnuté
manželovi (manželke) zamestnanca a de•om, ktoré
sa na úèely tohto zákona považujú za vyživované
osoby (§ 33) tohto zamestnanca alebo jeho manželky
(manžela),
e) poistné na verejné zdravotné poistenie,20) poistné na
sociálne
poistenie,21)
poistné
na
sociálne
zabezpeèenie22) a príspevky na starobné dôchodkové
sporenie pod¾a osobitného predpisu (ïalej len „po istné a príspevky“), ktoré je povinný plati• zamestnávate¾ za zamestnanca,
f) náhrada príjmu a príplatok k náhrade príjmu pri doèasnej pracovnej neschopnosti poskytovaná za-

) Napríklad zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
) Napríklad § 18 až 33 zákona è. 283/2002 Z. z.
) Napríklad Zákonník práce.
18
) § 145 Zákonníka práce.
19
) Napríklad § 152 Zákonníka práce.
20
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia,
o zriadení Všeobecnej zdravotnej pois•ovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových, podnikových a obèianskych zdravotných pois•ovní
v znení neskorších predpisov.
21
) Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
22
) Zákon è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
16
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mestnávate¾om svojmu zamestnancovi pod¾a osobitného predpisu,23)
g) príjem zo závislej èinnosti vykonávanej na území
Slovenskej republiky plynúci daòovníkovi s obmedzenou daòovou povinnos•ou od zamestnávate¾a so
sídlom alebo s bydliskom v zahranièí, ak èasové obdobie súvisiace s výkonom tejto èinnosti nepresiahne 183 dní v akomko¾vek období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, ak nejde o príjmy uvedené v § 16
ods. 1 písm. d) a o príjmy z èinností vykonávaných
v stálej prevádzkarni (§ 16 ods. 2),
h) náhrada za stratu na zárobku po skonèení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, ak táto náhrada bola urèená pevnou sumou právoplatným rozhodnutím súdu
pred 1. januárom 1993.
(8) Základom dane (èiastkovým základom dane) sú
zdanite¾né príjmy zo závislej èinnosti znížené o poistné
a príspevky, ktoré je povinný plati• zamestnanec, alebo
príspevky na zahranièné poistenie zamestnanca, na
ktorého sa vz•ahuje povinné zahranièné poistenie rovnakého druhu.
§6
Príjmy z podnikania, z inej samostatnej
zárobkovej èinnosti a z prenájmu
(1) Príjmami z podnikania sú
a) príjmy z po¾nohospodárskej výroby, lesného a vod ného hospodárstva,24)
b) príjmy zo živnosti,25)
c) príjmy z podnikania vykonávaného pod¾a osobitných predpisov26) neuvedené v písmenách a) a b),
d) príjmy spoloèníkov verejnej obchodnej spoloènosti
a komplementárov komanditnej spoloènosti pod¾a
odsekov 7 a 8.
(2) Príjmami z inej samostatnej zárobkovej èinnosti,
ak nepatria do príjmov uvedených v § 5, sú príjmy
a) z použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselného
alebo iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv príbuzných autorskému právu,27)
a to vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania
a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,
b) z èinností,28) ktoré nie sú živnos•ou ani podnikaním,
23
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c) znalcov a tlmoèníkov za èinnos• pod¾a osobitného
predpisu.29)
(3) Príjmami z prenájmu, ak nejde o príjmy uvedené
v odseku 1 a v § 5, sú príjmy z prenájmu nehnute¾ností.
(4) Príjmami pod¾a odseku 3 sú aj príjmy z prenájmu
hnute¾ných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnute¾nosti.
(5) Príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej èinnosti je aj
a) príjem z akéhoko¾vek nakladania s obchodným majetkom daòovníka,
b) úroky z peòažných prostriedkov na bežných úètoch,
ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej
èinnosti,
c) príjem z predaja podniku alebo jeho èasti (§ 17
ods. 11) na základe zmluvy o predaji podniku,30)
d) výška odpusteného dlhu alebo jeho èasti u dlžníka,
ktorá súvisí a je dôsledkom nakladania s jeho obchodným majetkom.
(6) Na zistenie základu dane (èiastkového základu
dane) sa použijú ustanovenia § 17 až 29. Príjmy uvedené v odseku 1 písm. d) sa na úèely zistenia základu
dane môžu zníži• len za podmienok uvedených v odseku 9. Výška odpusteného dlhu alebo jeho èasti pod¾a
odseku 5 písm. d) sa zahrnie u dlžníka do základu dane
v tom zdaòovacom období, v ktorom bol dlh odpustený.
(7) Základom dane (èiastkovým základom dane) spoloèníka verejnej obchodnej spoloènosti je èas• základu
dane verejnej obchodnej spoloènosti zisteného pod¾a
§ 17 až 29. Táto èas• základu dane sa urèí v rovnakom
pomere, v akom sa rozde¾uje zisk pod¾a spoloèenskej
zmluvy, inak rovným dielom.31) Ak vykáže verejná ob chodná spoloènos• pod¾a § 17 až 29 daòovú stratu, rozde¾uje sa na spoloèníka èas• tejto straty rovnako ako
základ dane. Do základu dane sa zahrnie aj podiel spoloèníka verejnej obchodnej spoloènosti na likvidaènom
zostatku pri likvidácii spoloènosti a vyrovnací podiel
pri zániku úèasti spoloèníka v obchodnej spoloènosti.
(8) Základom dane (èiastkovým základom dane)
komplementára komanditnej spoloènosti je èas• základu dane komanditnej spoloènosti zisteného pod¾a § 17
až 29 pripadajúca na komplementára. Táto èas• základu dane sa urèí v rovnakom pomere, v akom sa rozde¾uje èas• zisku pripadajúca na komplementára pod¾a

) Zákon è. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri doèasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 12a zákona è. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní obèanov v znení zákona è. 219/1991 Zb.
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 181/1995 Z. z.
25
)
Zákon è. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
26
) Napríklad zákon è. 95/2002 Z. z. o pois•ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 430/2003 Z. z., zákon
Slovenskej národnej rady è. 10/1992 Zb. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
v znení zákona è. 337/1998 Z. z., zákon è. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov, zákon Slovenskej národnej rady
è. 78/1992 Zb. o daòových poradcoch a Slovenskej komore daòových poradcov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej
rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
27
) Napríklad zákon è. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov, zákon
è. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopåòa Colný zákon v znení neskorších predpisov v znení zákona
è. 234/2000 Z. z.
28
) Napríklad zákon è. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 58 zákona è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov.
29
) Zákon è. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmoèníkoch v znení zákona è. 238/2000 Z. z.
30
) § 476 až 488 Obchodného zákonníka.
31
) § 82 Obchodného zákonníka.
24
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spoloèenskej zmluvy, inak rovným dielom.32) Ak vykáže
komanditná spoloènos• pod¾a § 17 až 29 daòovú stratu, rozde¾uje sa na komplementára èas• tejto straty
rovnako ako základ dane. Do základu dane sa zahrnie
aj podiel komplementára komanditnej spoloènosti na
likvidaènom zostatku pri likvidácii spoloènosti a vyrovnací podiel pri zániku úèasti komplementára v komanditnej spoloènosti.

nutie, zabezpeèenie a udržanie príjmov pod¾a odsekov
1 až 3 obaja manželia, zahrnie do obchodného majetku
jeden z manželov. Výdavky súvisiace s využívaním
týchto hnute¾ných vecí a nehnute¾ností sa rozdelia medzi oboch manželov v pomere, v akom ich využívajú pri
svojej èinnosti; v takomto pomere sa rozdelí aj príjem
z ich predaja.

(9) Príjmy uvedené v odseku 1 písm. d) sa na úèely
zistenia základu dane znižujú o poistné a príspevky,
ktoré je povinný plati• spoloèník verejnej obchodnej
spoloènosti alebo komplementár komanditnej spoloènosti, za predpokladu, že toto poistné a príspevky nie
sú nákladom verejnej obchodnej spoloènosti ani komanditnej spoloènosti. Takéto poistné a príspevky platené verejnou obchodnou spoloènos•ou za spoloèníkov
alebo komanditnou spoloènos•ou za komplementárov
sú u spoloèníkov alebo u komplementárov oslobodené
od dane.

§7

(10) Ak daòovník, ktorý nie je platite¾om dane z pridanej hodnoty, neuplatní preukázate¾né daòové výdavky, môže uplatni• výdavky vo výške 25 % z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch 1 až 3 okrem daòovníka,
ktorý má príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej èinnosti a z prenájmu len z vykonávania remeselných živností pod¾a osobitného predpisu,33) ktorý
môže uplatni• výdavky vo výške 60 % z týchto príjmov.
Ak daòovník uplatní výdavky pod¾a tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daòové výdavky daòovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov,
ktoré je daòovník povinný plati•; toto poistné a príspevky si môže daòovník uplatni• vo výdavkoch v preukázanej výške. Daòovník poèas uplatòovania výdavkov
týmto spôsobom je povinný vies• evidenciu o príjmoch
v èasovom slede, o zásobách a o poh¾adávkach.
(11) Ak daòovník uplatòuje pri príjmoch uvedených
v odseku 3 preukázate¾ne vynaložené daòové výdavky,
vedie poèas celého zdaòovacieho obdobia evidenciu o
a) príjmoch a daòových výdavkoch v èasovom slede,
b) hmotnom majetku a nehmotnom majetku, ktorý
možno odpisova•,
c) zásobách, poh¾adávkach a záväzkoch.
(12) Evidenciu pod¾a odseku 11 je daòovník povinný
uchováva• po dobu, v ktorej zanikne právo daò vyrubi•
alebo dodatoène vyrubi• pod¾a osobitného predpisu.34)
(13) Ak sa daòovník, ktorý má príjmy pod¾a odseku
3, rozhodne úètova• v sústave jednoduchého úètovníctva alebo podvojného úètovníctva, aj keï táto povinnos• daòovníkovi nevyplýva z osobitných predpisov,1)
je povinný týmto spôsobom postupova• poèas celého
zdaòovacieho obdobia.
(14) Hnute¾né veci a nehnute¾nosti v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov, ktoré využívajú na dosiah32

Príjmy z kapitálového majetku
(1) Príjmami z kapitálového majetku, ak nejde o príjmy pod¾a § 6 ods. 1 písm. d), sú
a) úroky a ostatné výnosy z cenných papierov,
b) úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných
knižkách vrátane úrokov z peòažných prostriedkov
na vkladovom úète a z bežného úètu okrem úrokov
uvedených v § 6 ods. 5 písm. b),
c) úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžièiek
a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej
výške spoloèníkov verejných obchodných spoloèností,
d) dávky z doplnkového dôchodkového sporenia pod¾a
osobitného predpisu35) a zo starobného dôchodkového sporenia,
e) plnenia z poistenia pre prípad dožitia urèitého veku;
rovnako sa posudzuje aj jednorazové vyrovnanie alebo odbytné vyplácané v prípade poistenia osôb pri
predèasnom skonèení poistenia,
f) výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja.
(2) Príjmom z kapitálového majetku je aj výnos, ktorý
vzniká pri splatnosti cenného papiera z rozdielu medzi
menovitou hodnotou cenného papiera a emisným kurzom pri jeho vydaní; v prípade predèasného splatenia
cenného papiera sa namiesto menovitej hodnoty použije cena, za ktorú sa cenný papier kúpi spä•.
(3) Z príjmov uvedených v odseku 1 písm. a), b), d)
a e) a v odseku 2, plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky sa daò vyberá pod¾a § 43. V prípade
dlhopisov a pokladnièných poukážok predávaných pod
ich menovitú hodnotu sa príjem vo výške rozdielu medzi ich menovitou hodnotou a nižšou obstarávacou cenou u majite¾a zahrnie do základu dane pri ich splat nosti. Ak príjmy uvedené v odseku 1 písm. a), b), d) a e)
a v odseku 2 plynú zo zdrojov v zahranièí, zahàòajú sa
do základu dane (èiastkového základu dane).
(4) Do základu dane (èiastkového základu dane) sa
zahàòajú príjmy uvedené v odseku 1 písm. c) a f) neznížené o výdavky.
(5) Ak daòovník využije možnos• odpoèíta• daò vybranú zrážkou ako preddavok na daò pod¾a § 43 ods. 7,
do základu dane (èiastkového základu dane) sa zahàòajú príjmy uvedené v odseku 1 písm. d) a e) znížené o zaplatené vklady alebo poistné; ak ide o dôchodok, rozde-

) § 100 Obchodného zákonníka.
) Príloha è. 1 zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
) § 45 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov
v znení neskorších predpisov.
35
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 409/2000 Z. z.
33

34
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lia sa zaplatené vklady alebo poistné na obdobie
poberania dôchodku; ak nie je obdobie poberania dô chodku dohodnuté, urèí sa ako rozdiel medzi strednou
dåžkou života pod¾a údajov vyhlasovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky a vekom daòovníka
v èase, keï dôchodok zaène po prvý raz pobera•.
§8
Ostatné príjmy
(1) Ostatnými príjmami, ak nejde o príjmy pod¾a § 5
až 7, sú najmä
a) príjmy z príležitostných èinností vrátane príjmov
z príležitostnej po¾nohospodárskej výroby, lesného
a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnute¾ných vecí,
b) príjmy z prevodu vlastníctva nehnute¾ností,
c) príjmy z predaja hnute¾ných vecí,
d) príjmy z prevodu opcií,
e) príjmy z prevodu cenných papierov; na úèely tohto
zákona sa považuje za prevod cenného papiera aj
vrátenie (vyplatenie) podielového listu,
f) príjmy z prevodu úèasti (podielu) na spoloènosti
s ruèením obmedzeným, komanditnej spoloènosti
alebo z prevodu èlenských práv družstva,
g) príjmy zo zdedených práv z priemyselného a iného
duševného vlastníctva vrátane autorských práv
a práv príbuzných autorskému právu,36)
h) dôchodky37) a podobné opakujúce sa požitky,
i) výhry v lotériách a iných podobných hrách a výhry
z reklamných sú•aží a žrebovaní,
j) ceny z verejných sú•aží, ceny zo sú•aží, v ktorých je
okruh sú•ažiacich obmedzený podmienkami sú•aže,
alebo ak ide o sú•ažiacich vybratých usporiadate¾om
sú•aže, a ceny zo športových sú•aží, ak nejde o daòovníka, ktorý športovú èinnos• vykonáva v rámci
inej samostatnej zárobkovej èinnosti [§ 6 ods. 2
písm. b)].
(2) Do základu dane (èiastkového základu dane) sa
zahàòa zdanite¾ný príjem znížený o výdavky preukázate¾ne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky
spojené s jednotlivým druhom príjmu uvedeným v odseku 1 vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada.
(3) Do základu dane (èiastkového základu dane) sa
zahàòajú zdanite¾né príjmy neznížené o výdavky, ak
ide o
a) príjmy pod¾a odseku 1 písm. i) a j), ktoré plynú zo
zdrojov v zahranièí,
b) dôchodky.37)
(4) Do základu dane (èiastkového základu dane) sa
zahrnie príjem z predaja nehnute¾nosti pod¾a odseku 1
písm. b) až v tom zdaòovacom období, v ktorom sa prijal, bez oh¾adu na to, v ktorom zdaòovacom období nadobudol vlastnícke právo k nehnute¾nosti kupujúci.
Príjmy uvedené v odseku 1 písm. b) až f), vyplácané
v splátkach na základe kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy, ktorou sa prevádza vlastníctvo, alebo prijaté preddavky dohodnuté týmito zmluvami, alebo prijaté na zá36

) § 45 až 52 zákona è. 383/1997 Z. z. v znení zákona è. 234/2000 Z. z.
) § 842 Obèianskeho zákonníka.
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klade zmluvy o budúcom predaji alebo inom prevode,
sa zahrnú do základu dane (èiastkového základu dane),
a to v tom zdaòovacom období, v ktorom boli prijaté.
(5) Pri príjmoch pod¾a odseku 1 písm. b) až e) je výdavkom
a) kúpna cena preukázate¾ne zaplatená za vec, cenný
papier alebo opciu,
b) cena veci zistená v èase jej nadobudnutia, ak nejde
o výdavok pod¾a písmena a),
c) zostatková cena pod¾a § 25 ods. 3, ak ide o majetok,
ktorý bol zahrnutý v obchodnom majetku,
d) finanèné prostriedky preukázate¾ne vynaložené na
technické zhodnotenie, opravu a údržbu veci vrátane ïalších výdavkov súvisiacich s predajom veci
okrem výdavkov na osobné úèely,
e) výdavky súvisiace s nadobudnutím a predajom cenných papierov a opcií,
f) výdavky preukázate¾ne vynaložené na obstaranie
majetku alebo jeho výrobu vo vlastnej réžii.
(6) Výdavkom pod¾a odseku 5 nie je hodnota vlastnej práce na veci, ktorú si daòovník sám vyrobil alebo
ju vlastnou prácou zhodnotil.
(7) Pri príjmoch pod¾a odseku 1 písm. f) sa za výdavok považuje vklad alebo obstarávacia cena podielu.
(8) Výdavky, ktoré prevyšujú príjmy pod¾a odseku 1
písm. b) až f) v tom zdaòovacom období, v ktorom po
prvý raz plynú splátky alebo preddavky na predaj hnute¾ných vecí, cenných papierov, nehnute¾ností alebo na
prevod opcií, obchodného podielu spoloèníka spoloènosti s ruèením obmedzeným, komanditistu komanditnej spoloènosti alebo èlenských práv èlena družstva, sa
môžu uplatni• v tomto zdaòovacom období až do výšky
týchto príjmov. Ak tieto príjmy plynú aj v ïalšom zdaòovacom období, postupuje sa rovnako, a to až do výšky celkovej sumy, ktorú možno pod¾a tohto ustanovenia uplatni•.
(9) Ak daòovník pri príjmoch z príležitostnej po¾nohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva
[odsek 1 písm. a)] neuplatní výdavky preukázate¾ne vynaložené na dosiahnutie príjmu, môže uplatni• výdavky vo výške 25 % z týchto príjmov.
(10) Z príjmov pod¾a odseku 1 písm. i) a j), okrem nepeòažnej výhry alebo ceny, plynúcich zo zdrojov na
území Slovenskej republiky sa daò vyberá pod¾a § 43.
Pri poskytnutí nepeòažnej výhry alebo ceny je prevádzkovate¾ alebo organizátor hry, sú•aže alebo žrebovania
povinný oznámi• výhercovi hodnotu výhry alebo ceny.
Ak v cene z verejnej sú•aže je zahrnutá odmena za použitie diela alebo výkonu, zníži sa táto cena o sumu pripadajúcu na túto odmenu, prièom táto suma sa zahrnie do príjmov uvedených v § 6.
§9
Príjmy oslobodené od dane
(1) Od dane je oslobodený príjem
a) z predaja bytu alebo obytného domu najviac s dvoma
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bytmi vrátane súvisiacich pozemkov, ak ho predávajúci vlastnil a súèasne v òom mal trvalý pobyt najmenej poèas dvoch rokov bezprostredne pred jeho
predajom (táto podmienka sa považuje za splnenú,
ak obèan preukáže, že návrh na povolenie vkladu do
katastra je starší ako dva roky), prièom v prípade, ak
ide o predaj takéhoto bytu alebo domu nadobudnutého dedením (postupným dedením) v priamom rade
alebo niektorým z manželov v dôsledku smrti poruèite¾a alebo poruèite¾ov, do tejto lehoty sa zapoèítava
lehota, po ktorú bol takýto byt alebo dom vo vlastníctve poruèite¾a alebo poruèite¾ov; od dane nie je oslobodený príjem z predaja takéhoto bytu alebo domu,
ak o òom daòovník úètoval ako o majetku využívanom na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú èinnos•, alebo na prenájom, alebo ho evidoval
ako majetok prenajímaný, a to do piatich rokov od
skonèenia tejto èinnosti; ak takýto byt alebo dom daòovník využíval len sèasti na podnikanie alebo na
inú samostatnú zárobkovú èinnos• alebo ak ho daòovník prenajímal len sèasti, pri urèení tej èasti príjmu z jeho predaja, ktorá nie je oslobodená od dane,
sa vychádza z rovnakého pomeru, v akom ho daòovník využíval na uvedené èinnosti,
b) z predaja nehnute¾nosti, ak nejde o predaj nehnute¾nosti pod¾a písmen a) a c), a to po uplynutí piatich
rokov odo dòa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia
z obchodného majetku, ak bola táto nehnute¾nos•
zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov,
ktoré plynú daòovníkovi pod¾a zmluvy o budúcom
predaji nehnute¾nosti uzavretej do piatich rokov od
jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keï kúpna zmluva bude uzatvorená
až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku; dòom vyradenia ma jetku z obchodného majetku daòovníka sa rozumie
deò, v ktorom daòovník posledný raz úètoval majetok v úètovníctve alebo uvádzal v evidencii pod¾a § 6
ods. 11,
c) z predaja nehnute¾nosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým
z manželov, ak uplynie aspoò pä• rokov odo dòa nadobudnutia tejto nehnute¾nosti preukázate¾ne do
vlastníctva alebo spoluvlastníctva poruèite¾a (poruèite¾ov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak
bola táto nehnute¾nos• zahrnutá do obchodného
majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daòovníkovi
pod¾a zmluvy o budúcom predaji nehnute¾nosti
uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo
od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keï kúp38

d)

e)
f)
g)
h)

i)
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na zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od
jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,
z predaja hnute¾nej veci okrem príjmov z predaja
hnute¾nej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného
majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku; za hnute¾nú vec sa na úèely tohto zákona nepovažuje cenný papier,
z predaja nehnute¾nosti alebo hnute¾nej veci vydanej oprávnenej osobe pod¾a osobitných predpisov,3)
prijatý touto osobou,
z predaja majetku zahrnutého do konkurznej
podstaty38) a z odpisu záväzkov pri konkurze a vyrovnaní vykonaných pod¾a osobitného predpisu,38)
prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti pod¾a
osobitného predpisu,39)
pod¾a § 6 ods. 3 a pod¾a § 8 ods. 1 písm. a), d) až f), ak
nejde o príjmy, z ktorých sa daò vyberá zrážkou, ak
úhrn príjmov pod¾a § 6 ods. 3 a pod¾a § 8 ods. 1
písm. a), d) až f) znížený o výdavok pod¾a § 8 ods. 5
a 7 nepresiahne v zdaòovacom období pä•násobok
sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaòovacieho obdobia,
z prevodu èlenských práv a povinností v bytovom
družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, ak daòovník užíval
tento byt na bývanie aspoò pä• rokov odo dòa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom, okrem
príjmov, ktoré plynú daòovníkovi zo zmluvy o budúcom prevode èlenských práv a povinností v bytovom
družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, uzavretej v èase do piatich rokov odo dòa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom.

(2) Od dane sú oslobodené aj
a) dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia,20) sociálneho poistenia,21) nemocenského
zabezpeèenia a úrazového zabezpeèenia40) a plnenia
z povinného zahranièného poistenia rovnakého druhu,
b) dávka a príspevky na zabezpeèenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze,41) sociálne služby,42) peòažné príspevky na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov •ažkého zdravotného postihnutia42) a peòažný príspevok za opatrovanie,42) štátne dávky a štátne sociálne dávky upravené osobitnými predpismi43) a ïalšie sociálne dávky,44)
c) príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k podpore pri ošetrovaní èlena rodiny, príplatok k peòažnej pomoci v materstve a prí-

) Zákon è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
) Zákon è. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.
) § 5 a § 20 ods. 1 písm. a) zákona è. 328/2002 Z. z.
41
) Zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
42
) Zákon è. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43
) Napríklad zákon è. 280/2002 Z. z. o rodièovskom príspevku v znení zákona è. 643/2002 Z. z., zákon è. 235/1998 Z. z. o príspevku pri
narodení die•a•a, o príspevku rodièom, ktorým sa súèasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov
opakovane narodili dvojèatá a ktorým sa menia ïalšie zákony, zákon è. 236/1998 Z. z. o zaopatrovacom príspevku, zákon è. 238/1998
Z. z. o príspevku na pohreb, zákon è. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti, zákon
è. 600/2003 Z. z. o prídavku na die•a a o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
44
) Napríklad zákon è. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov.
39
40
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d)
e)

f)
g)

h)

i)

j)

45
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platok k dôchodku poskytované pod¾a osobitných
predpisov,45)
plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu
práce46) okrem platieb prijatých v súvislosti s výkonom èinností, z ktorých plynú príjmy pod¾a § 6,
plnenia poskytované ozbrojenými silami vojakom
základnej služby, vojakom náhradnej služby, vojakom zdokona¾ovacej služby, vojakom prípravnej
služby a žiakom vojenských škôl pod¾a osobitných
predpisov,47)
plnenia poskytované obèanom v súvislosti s výkonom civilnej služby,48)
dávky výsluhového zabezpeèenia a služby sociálneho zabezpeèenia príslušníkov ozbrojených síl,
ozbrojených bezpeènostných zborov, ozbrojených
zborov, Národného bezpeènostného úradu a Slovenskej informaènej služby poskytované pod¾a osobitných predpisov49) okrem výsluhového príspevku, odchodného a rekreaènej starostlivosti,
vecné dary alebo peòažné dary poskytované príslušníkom Hasièského a záchranného zboru, zamestnancom a èlenom hasièských jednotiek a fyzickým
osobám pri záchrane života a majetku,50)
plnenia z poistenia osôb okrem plnenia z poistenia
pre prípad dožitia urèitého veku alebo starobného
dôchodkového sporenia pod¾a osobitného predpisu,
alebo doplnkového dôchodkového sporenia pod¾a
osobitného predpisu,35)
prijaté náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy,
plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia
zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako
náhrada za
1. stratu zdanite¾ného príjmu, ak nejde o stratu príjmu zabezpeèenú dávkami alebo príplatkami pod¾a písmen a) a c),
2. škodu spôsobenú na majetku, ktorý bol v èase
vzniku škody obchodným majetkom,
3. škodu spôsobenú v súvislosti s podnikaním alebo
s inou samostatnou zárobkovou èinnos•ou da-
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òovníka (§ 6 ods. 1 a 2) a za škodu spôsobenú daòovníkom v súvislosti s prenájmom (§ 6 ods. 3),
4. škodu spôsobenú na majetku, ktorý mal daòovník prenajatý, ak tento majetok využíval na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú èinnos•,
k) štipendiá51) poskytované z prostriedkov štátneho
rozpoètu alebo poskytované vysokými školami a obdobné plnenia poskytované zo zahranièia, podpory
a príspevky z prostriedkov nadácií a obèianskych
združení,52) neziskových organizácií a neinvestièných fondov53) vrátane nepeòažného plnenia, podpory a príspevky54) poskytované z prostriedkov štátneho rozpoètu, rozpoètov obcí, vyšších územných
celkov a štátnych fondov vrátane nepeòažného plnenia okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu
príjmu alebo v súvislosti s výkonom èinností, z ktorých plynú príjmy pod¾a § 5 a 6,
l) úroky z preplatku na dani zapríèineného správcom
dane,55)
m) výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného pod¾a osobitných predpisov,56)
n) prijaté ceny alebo výhry neuvedené v písmene m)
v hodnote neprevyšujúcej 5 000 Sk za cenu alebo výhru; cenou alebo výhrou sa rozumie
1. cena z verejnej sú•aže, cena zo sú•aže, v ktorej je
okruh sú•ažiacich obmedzený podmienkami sú •aže, alebo ak ide o sú•ažiacich vybratých usporiadate¾om sú•aže, okrem odmeny zahrnutej do
tejto ceny za použitie diela alebo výkonu, ak je súèas•ou tejto ceny,
2. výhra z reklamnej sú•aže alebo zo žrebovania,
3. cena zo športovej sú•aže, prièom od dane nie sú
oslobodené ceny zo športových sú•aží prijaté daòovníkmi, ktorých športová èinnos• je inou samostatnou zárobkovou èinnos•ou (§ 6),
o) suma daòového zvýhodnenia na vyživované die•a žijúce s daòovníkom v domácnosti57) (ïalej len „daòový bonus“) vyplatená daòovníkovi pod¾a § 33,

) Napríklad zákon è. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon è. 154/2001 Z. z. v znení zákona è. 669/2002 Z. z., zákon
è. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon è. 315/2001 Z. z.
o Hasièskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
46
) § 79 až 111 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
47
) Napríklad zákon è. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov, zákon è. 380/1997 Z. z. o peòažných náležitostiach
vojakov v znení neskorších predpisov.
48
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
è. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov, zákona Slovenskej národnej rady è. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpeèovaní politiky
zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov.
49
) Napríklad zákon è. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50
) § 50 zákona è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
§ 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva.
51
) Napríklad vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky è. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií
študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov.
52
) Zákon è. 83/1990 Zb. o združovaní obèanov v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Obèianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
53
) § 2 ods. 2 zákona è. 147/1997 Z. z. o neinvestièných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1996 Z. z.
§ 2 ods. 2 zákona è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona è. 35/2002
Z. z.
54
) Napríklad § 10 zákona Slovenskej národnej rady è. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
55
) § 63 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
56
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 194/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
57
) § 115 Obèianskeho zákonníka.
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p) peòažné náhrady z Fondu ochrany vkladov58) a z Garanèného fondu investícií.59)
(3) Ak ide o predaj nehnute¾ností uvedených v odseku 1 písm. a) alebo písm. b), alebo písm. c) po zániku
a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,60) do lehoty uvedenej v odseku 1 písm. a) alebo
písm. b), alebo písm. c) sa zapoèítava doba, poèas ktorej bola takáto nehnute¾nos• v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
(4) Oslobodenie príjmov z predaja alebo prevodu nehnute¾ností pod¾a odseku 1 písm. a) až c) alebo z prevodu uvedeného v odseku 1 písm. i) u predávajúceho alebo prevodcu sa posudzuje pod¾a dòa prijatia prvej
platby alebo preddavku alebo pod¾a dòa uzavretia
zmluvy o prevode, a to pod¾a toho, ktorý deò nastal
skôr, bez oh¾adu na to, v ktorom zdaòovacom období
kupujúci alebo nadobúdate¾ nadobudol vlastnícke právo k nehnute¾nosti alebo právo spojené s èlenským podielom.
§ 10
Výpoèet príjmov a výdavkov spoluvlastníka
a úèastníka združenia, ktoré nie je
právnickou osobou
(1) Príjmy dosiahnuté spoloène dvoma alebo viacerými daòovníkmi z dôvodu spoluvlastníctva k veci alebo
zo spoloèných práv a spoloèné výdavky vynaložené na
ich dosiahnutie, zabezpeèenie a udržanie sa zahàòajú
do základu dane jednotlivých daòovníkov pod¾a ich
spoluvlastníckych podielov, ak nie je právnym predpisom ustanovený alebo úèastníkmi dohodnutý iný po diel.61)
(2) Príjmy dosiahnuté daòovníkmi pri spoloènom
podnikaní alebo zo spoloènej inej samostatnej zárobkovej èinnosti (§ 6 ods. 1 a 2), na základe písomnej zmluvy
o združení62) alebo písomného vyhlásenia o združení
sa63) a daòové výdavky sa zahàòajú do základu dane
jednotlivých daòovníkov rovným dielom, ak nie je
v zmluve o združení urèené inak. To platí aj pre príjmy
a daòové výdavky pri spoloènom podnikaní (§ 6) na základe písomnej zmluvy o združení62) medzi fyzickými
osobami a právnickými osobami.
§ 11
Nezdanite¾né èasti základu dane
(1) Základ dane sa znižuje o nezdanite¾né èasti, ktorými sú:
a) suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy životného
58
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minima64) platného k 1. januáru príslušného zdaòovacieho obdobia roène na daòovníka,
b) suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy životného
minima64) platného k 1. januáru príslušného zdaòovacieho obdobia roène na manželku (manžela) žijúcu s daòovníkom v domácnosti,57) ak nemá vlastný
príjem; ak má vlastný príjem nepresahujúci túto
sumu roène, nezdanite¾ná èas• základu dane je rozdiel medzi touto sumou a vlastným príjmom manželky (manžela); do vlastného príjmu sa nezahàòa zvýšenie dôchodku pre bezvládnos•, štátne sociálne
dávky43) a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie.
(2) Základ dane daòovníka sa neznižuje o sumu vypoèítanú pod¾a odseku 1 písm. a), ak daòovník je na zaèiatku zdaòovacieho obdobia poberate¾om starobného
dôchodku alebo predèasného starobného dôchodku zo
sociálneho poistenia, alebo dôchodku zo zahranièného
povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku,22) alebo výsluhového príspevku vyplácaného, ak služobný pomer trval aspoò 15 rokov65) (ïalej len „dôchodok“) alebo ak mu dôchodok bol priznaný
spätne k zaèiatku zdaòovacieho obdobia a je vyšší ako
suma, o ktorú sa znižuje základ dane pod¾a odseku 1
písm. a). Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje
sumu, o ktorú sa znižuje základ dane pod¾a odseku 1
písm. a), zníži sa základ dane pod¾a odseku 1 písm. a)
len vo výške rozdielu medzi vyplatenou sumou dôchodku a sumou, o ktorú sa znižuje základ dane pod¾a odseku 1 písm. a).
(3) Základ dane sa znižuje o nezdanite¾nú èas• základu dane pod¾a odseku 1 písm. b) len u daòovníka s neobmedzenou daòovou povinnos•ou s trvalým pobytom
na území Slovenskej republiky.
(4) Daòovník, ktorý si môže uplatni• nezdanite¾nú
èas• základu dane pod¾a odseku 1 písm. b) len jeden
alebo nieko¾ko kalendárnych mesiacov v zdaòovacom
období, môže zníži• základ dane len o sumu zodpovedajúcu jednej dvanástine tejto nezdanite¾nej èasti základu dane za každý kalendárny mesiac, na ktorého za èiatku boli splnené podmienky na uplatnenie tejto
nezdanite¾nej èasti základu dane.
TRETIA ÈAS•
DAÒ PRÁVNICKEJ OSOBY
§ 12
Predmet dane
(1) Predmetom dane daòovníka, ktorý je správcov-

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
) Zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných
papieroch) v znení neskorších predpisov.
60
) § 149 až 151 Obèianskeho zákonníka.
61
) § 137 až 142 Obèianskeho zákonníka.
62
) § 829 až 841 Obèianskeho zákonníka.
63
) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 181/1995 Z. z.
64
) § 2 písm. a) zákona è. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
65
) § 124 ods. 8 a 9 zákona è. 328/2002 Z. z.
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skou spoloènos•ou a ktorý vytvára podielové fondy,66)
sú len príjmy správcovskej spoloènosti.
(2) Predmetom dane daòovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie,67) sú príjmy z èinností,
ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnu•, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov
z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z èlenských
príspevkov a príjmov, z ktorých sa daò vyberá pod¾a
§ 43.
(3) Daòovníkmi pod¾a odseku 2 sú záujmové združenia právnických osôb, profesijné komory, obèianske
združenia vrátane odborových organizácií, politické
strany a politické hnutia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoloènosti, spoloèenstvá vlastníkov bytov
a nebytových priestorov, pozemkové spoloèenstvá,
obce, vyššie územné celky,68) rozpoètové organizácie
a príspevkové organizácie, štátne fondy,69) vysoké školy,70) doplnkové dôchodkové pois•ovne,35) zdravotné pois•ovne, Sociálna pois•ovòa, Národný úrad práce, Fond
ochrany vkladov, Slovenská kancelária pois•ovate¾ov,
Slovenský pozemkový fond, Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, Fond na podporu zahranièného obchodu,
Úrad pre finanèný trh,71) neinvestièné fondy, nadácie,
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, organizácie, ktorých nezisková èinnos• vy plýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli; za daòovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na
podnikanie, sa na úèely tohto zákona nepovažujú ob chodné spoloènosti nezaložené na úèel podnikania.
(4) Predmetom dane daòovníka, ktorý je verejnou obchodnou spoloènos•ou, Národnou bankou Slovenska72)
a Fondom národného majetku Slovenskej republiky,73)
sú iba príjmy, z ktorých sa daò vyberá pod¾a § 43.
(5) Predmetom dane daòovníka, ktorý je spoloèníkom verejnej obchodnej spoloènosti, je aj príjem pod¾a
§ 14 ods. 4 a 6.
(6) Predmetom dane daòovníka, ktorý je komplementárom komanditnej spoloènosti, je aj príjem pod¾a § 14
ods. 5 a 7.
(7) Predmetom dane nie je
a) príjem pod¾a § 50,
b) príjem získaný darovaním4) alebo dedením,5)
c) podiel na zisku vyplácaný po zdanení obchodnou
spoloènos•ou alebo družstvom, alebo obdobnou
právnickou osobou v zahranièí, vyrovnací podiel
a podiel na likvidaènom zostatku obchodnej spoloènosti alebo družstva okrem podielu na zisku spoloèníka verejnej obchodnej spoloènosti a komplementára komanditnej spoloènosti a okrem podielu
66
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spoloèníka verejnej obchodnej spoloènosti a komplementára
komanditnej
spoloènosti
na
likvidaènom zostatku pri likvidácii spoloènosti a vyrovnacieho podielu pri zániku úèasti spoloèníka vo
verejnej obchodnej spoloènosti alebo pri zániku
úèasti komplementára v komanditnej spoloènosti,
d) príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových
akcií7) vrátane ich výmeny pri zrušení daòovníka bez
likvidácie, a to aj vtedy, ak súèas•ou splynutia, zlúèenia alebo rozdelenia spoloènosti je aj majetok spoloènosti so sídlom v èlenských štátoch Európskej
únie.
§ 13
Oslobodenie od dane
(1) Od dane sú oslobodené príjmy
a) daòovníkov uvedených v § 12 ods. 3 plynúce z èinnosti, na ktorej úèel títo daòovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou èinnos•ou vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov z èinností, ktoré sú
podnikaním, a príjmov, z ktorých sa daò vyberá pod¾a § 43; v rozpoètových organizáciách sú od dane
oslobodené aj príjmy z èinnosti, ktorá je vymedzená
zriaïovate¾om v zriaïovacej listine na plnenie jej základného úèelu,74) a príjmy z prenájmu a z predaja
majetku zahrnuté v rozpoète zriaïovate¾a okrem
príjmov, z ktorých sa daò vyberá pod¾a § 43,
b) obcí a vyšších územných celkov z prenájmu a predaja ich majetku,
c) štátnych fondov,69) príjmy Úradu pre finanèný trh71)
a príjmy Fondu ochrany vkladov58) okrem príjmov,
z ktorých sa daò vyberá pod¾a § 43,
d) plynúce z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty38) a z odpisu záväzkov pri konkurze
a vyrovnaní vykonaných pod¾a osobitného predpisu,38)
e) daòovníkov uvedených v § 12 ods. 3, ak nepresiahli
za zdaòovacie obdobie 300 000 Sk, okrem príjmov,
z ktorých sa daò vyberá zrážkou (§ 43), a príjmov
oslobodených od dane pod¾a tohto zákona; pri predaji majetku, ktorý daòovník využíval na výkon svojej èinnosti, sa do ustanoveného limitu zapoèítava
rozdiel, o ktorý príjem z predaja tohto majetku prevyšuje výdavok na jeho obstaranie. Ak takto vymedzené príjmy presiahnu 300 000 Sk, do základu
dane sa zahrnú len príjmy nad uvedenú sumu. Výdavky nezahàòané do základu dane, priraïované
k sume oslobodených príjmov sa urèia v rovnakom
pomere, v akom je suma oslobodených príjmov k celkovým príjmom zahàòaným do základu dane.

) Zákon è. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.
) Zákon è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona è. 445/2001 Z. z.
Zákon è. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.
69
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení
a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení neskorších predpisov, zákon è. 607/2003 Z. z. o Štátnom
fonde rozvoja bývania.
70
) Zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
71
) Zákon è. 96/2002 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
72
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
73
) § 27 zákona è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
74
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskorších predpisov.
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(2) Od dane sú oslobodené aj
a) výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov
a príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoloènostiam,
b) èlenské príspevky pod¾a stanov, štatútu, zriaïovacích listín alebo zakladate¾ských listín prijaté záujmovými združeniami právnických osôb, profesijnými komorami, obèianskymi združeniami vrátane
odborových organizácií, politickými stranami a politickými hnutiami,
c) úroky z preplatku na dani zapríèineného správcom
dane,55)
d) úhrady za výkon správy bytov vo vlastníctve bytových družstiev spravovaných bytovými družstvami
a za výkon správy bytov spoloèenstvami vlastníkov
bytov.

ti. Daòová strata sa delí rovnako ako základ dane vypoèítaný pod¾a § 17 až 29.

§ 14

ŠTVRTÁ ÈAS•

Základ dane

SPOLOÈNÉ USTANOVENIA

(1) Základ dane sa zistí pod¾a § 17 až 29.
(2) Základom dane daòovníkov, ktorí sa zrušujú
s likvidáciou alebo na ktorých bol vyhlásený konkurz,
alebo ktorým bolo povolené vyrovnanie, alebo ktorí sa
zrušujú zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
pre nedostatok majetku75) v zdaòovacom období pod¾a
§ 41, je výsledok hospodárenia zistený pod¾a osobitného predpisu,1) upravený pod¾a § 17. Na zníženie základu dane poèas týchto zdaòovacích období sa nepoužije
§ 30. Ak zdaòovacie obdobie je dlhšie ako kalendárny
rok alebo presahuje koniec kalendárneho roka, celkový
základ dane sa rovná súètu jednotlivých základov dane
vypoèítaných za jednotlivé kalendárne roky alebo ob dobie kratšie ako kalendárny rok. Tento základ dane sa
urèí z výsledku hospodárenia vykázaného v priebežnej
úètovnej závierke zostavenej ku koncu každého kalendárneho roka, ktorý je súèas•ou zdaòovacieho obdobia
poèas trvania likvidácie, konkurzu alebo vyrovnania.
(3) Základ dane daòovníka, ktorý je správcovskou
spoloènos•ou vytvárajúcou podielové fondy66) sa zis•uje len za správcovskú spoloènos•. Podielový fond postupuje pri vyèíslení dane pod¾a § 43 ods. 9.
(4) Základ dane daòovníka, ktorý je verejnou obchodnou spoloènos•ou, sa zis•uje za spoloènos• ako celok pod¾a § 17 až 29. Tento základ dane sa medzi jednotlivých spoloèníkov delí v takom pomere, v akom sa
medzi nich rozde¾uje zisk31) pod¾a spoloèenskej zmluvy.
Ak v spoloèenskej zmluve nie je rozdelenie zisku urèené, základ dane sa delí medzi jednotlivých spoloèníkov
rovným dielom. Daòová strata sa delí rovnako ako základ dane vypoèítaný pod¾a § 17 až 29.
(5) Základ dane daòovníka, ktorý je komanditnou
spoloènos•ou, sa zis•uje za spoloènos• ako celok pod¾a
§ 17 až 29. Od takto zisteného základu dane sa odpoèíta podiel pripadajúci na komplementárov, ktorý sa urèí
v rovnakom pomere, v akom sa delí zisk pred zdanením
medzi komanditistov a komplementárov.32) Zostávajúci
základ dane je základom dane komanditnej spoloènos75

) § 68 Obchodného zákonníka.

(6) Súèas•ou základu dane daòovníka, ktorý je spoloèníkom verejnej obchodnej spoloènosti, je aj èas• základu dane alebo èas• daòovej straty verejnej obchodnej spoloènosti pripadajúca na spoloèníka pod¾a
odseku 4.
(7) Súèas•ou základu dane daòovníka, ktorý je komplementárom komanditnej spoloènosti, je aj èas• základu dane alebo daòovej straty komanditnej spoloènosti pripadajúca na jednotlivého komplementára;
pritom táto èas• základu dane alebo èas• daòovej straty
sa urèí v rovnakom pomere, v akom sa rozde¾uje èas•
zisku pred zdanením pripadajúca na komplementárov
medzi jednotlivých komplementárov.32)

§ 15
Sadzba dane
Sadzba dane je 19 % zo základu dane
a) fyzických osôb zníženého o daòovú stratu a o nezdanite¾né èasti základu dane (§ 11),
b) právnických osôb zníženého o daòovú stratu.
§ 16
Zdroj príjmov daòovníka
s obmedzenou daòovou povinnos•ou
(1) Príjmom zo zdrojov na území Slovenskej republiky daòovníka s obmedzenou daòovou povinnos•ou je
príjem
a) z èinností vykonávaných prostredníctvom jeho stálej
prevádzkarne,
b) zo závislej èinnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky alebo na palubách lietadiel alebo lodí,
ktoré sú prevádzkované daòovníkom s neobmedzenou daòovou povinnos•ou,
c) zo služieb vrátane obchodného, technického alebo
iného poradenstva, z riadiacej a sprostredkovate¾skej èinnosti a podobných èinností poskytovaných
na území Slovenskej republiky, aj keï nie sú vykonávané prostredníctvom stálej prevádzkarne,
d) z èinnosti umelca, športovca, artistu alebo spoluúèinkujúcich osôb a z ïalšej podobnej èinnosti
osobne vykonávanej alebo zhodnocovanej na území
Slovenskej republiky bez oh¾adu na to, èi príjmy plynú týmto osobám priamo alebo cez sprostredkujúcu
osobu,
e) z úhrad od daòovníkov s neobmedzenou daòovou
povinnos•ou a od stálych prevádzkarní daòovníkov
s obmedzenou daòovou povinnos•ou, ktorými sú
1. odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za
použitie predmetu priemyselného vlastníctva, poèítaèových programov (softvér), návrhov alebo
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modelov, plánov, výrobno-technických a iných
hospodársky využite¾ných poznatkov (know-how),
odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za
použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu,
úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžièiek a z vkladov na vkladných knižkách, z vkladov
peòažných prostriedkov na bežných úètoch
a vkladových úètoch, z výnosov z podielových listov, z výnosov z dlhopisov, z výnosov z vkladových
certifikátov, depozitných certifikátov, pokladnièných poukážok, vkladových listov a z iných cen ných papierov im na roveò postavených a z iných
investièných nástrojov pod¾a osobitného predpisu,76)
nájomné alebo príjmy plynúce z iného využitia nehnute¾ností alebo hnute¾ných vecí umiestnených
na území Slovenskej republiky,
príjmy z predaja nehnute¾ností umiestnených na
území Slovenskej republiky,
príjmy z predaja hnute¾ných vecí umiestnených
na území Slovenskej republiky, z predaja cenných papierov emitovaných daòovníkmi so sídlom na území Slovenskej republiky, z predaja majetkových práv registrovaných na území
Slovenskej republiky a z prevodu úèasti alebo podielu na obchodnej spoloènosti alebo èlenského
práva v družstve so sídlom na území Slovenskej
republiky,
odmeny èlenov štatutárnych orgánov a ïalších
orgánov právnických osôb za výkon funkcie,
výhry v lotériách a iných podobných hrách, výhry
z reklamných sú•aží a zo žrebovania, ceny z verejných sú•aží a zo športových sú•aží,
výživné, dôchodky, renty a podobné plnenia.

(2) Stálou prevádzkaròou sa na úèely tohto zákona
rozumie trvalé miesto alebo zariadenie na výkon èinností, ktorého prostredníctvom daòovníci s obmedzenou daòovou povinnos•ou vykonávajú úplne alebo
sèasti svoju èinnos• na území Slovenskej republiky,
a to najmä miesto, z ktorého je èinnos• daòovníka organizovaná, poboèka, kancelária, dielòa, pracovisko,
miesto predaja, technické zariadenie alebo miesto prieskumu a •ažby prírodných zdrojov. Miesto alebo zariadenie na výkon èinností je považované za trvalé, ak sa
na výkon èinnosti využíva sústavne alebo opakovane.
Ak ide o jednorazovo vykonávanú èinnos•, miesto alebo
zariadenie, v ktorom je èinnos• vykonávaná, sa považuje za trvalé, ak doba výkonu èinnosti presiahne šes•
mesiacov, a to súvisle alebo v nieko¾kých obdobiach
v akomko¾vek období dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov. Stavenisko, miesto vykonávania stavebných projektov a montážnych projektov sa považuje za
stálu prevádzkareò, len ak výkon èinnosti na nich presiahne šes• mesiacov. Stálou prevádzkaròou je aj osoba, ktorá koná v mene daòovníka s obmedzenou daòovou povinnos•ou a sústavne alebo opakovane
prerokováva alebo uzatvára v jeho mene zmluvy na zá76

) § 8 písm. d) zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
) § 18 ods. 1 zákona è. 431/2002 Z. z.
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klade splnomocnenia. Osoba koná v mene daòovníka,
ak koná na základe jeho pokynov, prièom daòovník výsledky jej èinnosti kontroluje a nesie za ne podnikate¾ské riziko.
(3) Príjem dosahovaný v stálej prevádzkarni je aj príjem spoloèníkov verejnej obchodnej spoloènosti a komplementárov komanditnej spoloènosti, ktorí sú daòovníkmi s obmedzenou daòovou povinnos•ou a ktorý im
plynie z úèasti v týchto spoloènostiach a z úverov a pôžièiek poskytnutých týmto spoloènostiam. Na zabezpeèenie dane z uvedených príjmov sa použije § 44 ods. 2.
§ 17
Všeobecné ustanovenia o zis•ovaní základu dane
(1) Pri zis•ovaní základu dane alebo daòovej straty sa
vychádza
a) u daòovníka úètujúceho v sústave jednoduchého
úètovníctva1) alebo u daòovníka, ktorý vedie evidenciu pod¾a § 6 ods. 10 alebo ods. 11, z rozdielu medzi
príjmami a výdavkami; daòovník, na ktorého bol vyhlásený konkurz alebo bolo povolené vyrovnanie,
alebo potvrdené nútené vyrovnanie, vyèís¾uje základ
dane z príjmov z podnikania (§ 6) za kalendárny rok,
v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo bolo povolené
vyrovnanie, alebo potvrdené nútené vyrovnanie, prièom zostavuje úètovnú závierku pod¾a osobitného
predpisu,77)
b) u daòovníka úètujúceho v sústave podvojného
úètovníctva1) z výsledku hospodárenia.
(2) Výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príj mami a výdavkami pod¾a odseku 1 pri zis•ovaní základu dane sa
a) zvýši o sumy, ktoré nemožno pod¾a tohto zákona zahrnú• do daòových výdavkov alebo ktoré boli do daòových výdavkov zahrnuté v nesprávnej výške,
b) zvýši o sumy, ktoré nie sú súèas•ou výsledku hospodárenia, ale pod¾a tohto zákona sú zahrnované do
základu dane,
c) zníži o sumy, ktoré sú súèas•ou výsledku hospodárenia, ale pod¾a tohto zákona sa nezahrnú do základu dane.
(3) Do základu dane pod¾a odseku 1 sa nezahàòa
a) príjem, pre ktorý je ustanovené, že sa daò vybraná
pod¾a § 43 ods. 6 považuje za splnenie daòovej povinnosti, alebo pri ktorom daòovník, ktorý je fyzickou osobou a ktorý nie je povinný tento príjem úètova•, nevyužil možnos• odpoèíta• daò vybranú
zrážkou ako preddavok na daò pod¾a § 43 ods. 7,
b) príjem z nákupu vlastných akcií za hodnotu nižšiu,
ako je ich menovitá hodnota, pri následnom znížení
základného imania; za príjem z nákupu sa považuje
rozdiel medzi menovitou hodnotou akcií a nižšou
hodnotou, za ktorú sa nakúpili,
c) suma, ktorá už bola u toho istého daòovníka zdanená pod¾a tohto zákona alebo pod¾a doterajších predpisov,
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d) daò z pridanej hodnoty vz•ahujúca sa na hmotný
majetok a nehmotný majetok,
1. na ktorú si platite¾ dane z pridanej hodnoty6)
uplatnil nárok na odpoèet pri registrácii pod¾a
osobitného predpisu, prièom o daò z pridanej
hodnoty6) je daòovník povinný zníži• vstupnú
cenu hmotného majetku a nehmotného majetku,
2. ktorú je platite¾ dane z pridanej hodnoty povinný
odvies• pri zrušení registrácie pod¾a osobitného
predpisu,6) o ktorú upraví vstupnú cenu hmotného majetku a nehmotného majetku,
e) suma rovnajúca sa hodnote 45 % z rozdielu, o ktorý
úhrn výdavkov (nákladov) z prevádzky vlastného
stravovacieho zariadenia prevyšuje úhrn príjmov
z jeho prevádzky,
f) výnos z odpísaného záväzku, ktorého plnenie prevzal nový dlžník,
g) príjem prislúchajúci k výdavku (nákladu), ktorý nebol uznaný za daòový výdavok pod¾a § 19, ktorý bol
daòovník povinný úètova•,
h) dotácia, podpora a príspevok u daòovníka, ktorý úètuje v sústave jednoduchého úètovníctva v zdaòovacom období, v ktorom ich prijal, ak neboli použité na
úhradu daòových výdavkov; tieto príjmy nepoužité
na úhradu daòových výdavkov sú zahrnované do základu dane
1. postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z týchto príjmov alebo v pomernej èasti zodpovedajúcej výške použitej dotácie, podpory a príspevku na obstaranie odpisovaného majetku,
2. v období èerpania dotácie, podpory a príspevku,
ak tieto príjmy nesúvisia s výdavkom úètovaným
v zdaòovacom období, v ktorom boli prijaté.
(4) Súèas•ou základu dane je aj príjem, z ktorého sa
daò vyberá zrážkou pod¾a § 43, ak vybraním zrážky nie
je splnená daòová povinnos• alebo ak daòovník, ktorý
je fyzickou osobou a nie je povinný tieto príjmy úètova•,
využil možnos• odpoèíta• daò vybranú zrážkou ako
preddavok na daò pod¾a § 43 ods. 7. Súèas•ou základu
dane daòovníka s neobmedzenou daòovou povinnos•ou je aj výnos z dlhopisov a pokladnièných poukážok.
(5) Súèas•ou základu dane zahraniènej závislej osoby je aj rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vz•ahoch zahranièných závislých osôb vrátane
cien za poskytnuté služby, pôžièky a úvery líšia od cien
používaných medzi nezávislými osobami v porovnate¾ných obchodných vz•ahoch, prièom tento rozdiel znížil
základ dane. Pri urèení rozdielu sa použije postup pod¾a § 18. Pri urèení základu dane zahraniènej závislej
osoby sa povo¾uje zahrnú• do daòových výdavkov aj pomerná èas• výdavkov (nákladov) na služby vynaložených inou osobou, voèi ktorej je závislou osobou, ak
a) služba preukázate¾ne súvisí s predmetom èinnosti
tejto závislej osoby,
b) by si musela objedna• túto službu u nezávislých
osôb alebo takúto èinnos• vykona• sama, keby jej ju
neposkytla osoba, voèi ktorej je závislou osobou,
c) cena služby zodpovedá princípu nezávislého vz•ahu
(§ 18 ods. 1),
d) preukáže úhrnnú výšku výdavkov (nákladov) vynaložených na túto službu a spôsob ich delenia medzi
osoby dosahujúce úžitok z tejto služby.
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(6) Úpravu základu dane zahraniènej závislej osoby
na území Slovenskej republiky povolí správca dane, ak
daòová správa štátu, s ktorým má Slovenská republika
uzavretú medzinárodnú zmluvu, vykonala úpravu základu dane závislej osoby v zahranièí. Povolenie takejto
úpravy správca dane písomne oznámi daòovníkovi.
(7) Základ dane daòovníka s obmedzenou daòovou
povinnos•ou, ktorý vykonáva èinnos• na území Slovenskej republiky prostredníctvom stálej prevádzkarne,
vykázaný pod¾a odseku 1, nemôže by• nižší, ako by bol
dosiahnutý, keby ako nezávislá osoba vykonávala rovnaké alebo podobné èinnosti nezávisle od jej zriaïovate¾a. Na úpravu základu dane stálej prevádzkarne sa
primerane použije postup pod¾a § 18. Do zdanite¾ných
príjmov sa zahàòa príjem dosiahnutý èinnos•ou stálej
prevádzkarne. Do daòových výdavkov sa môžu zahrnú•
aj náklady preukázate¾ne vynaložené zriaïovate¾om
stálej prevádzkarne na úèely tejto stálej prevádzkarne
vrátane nákladov na vedenie a všeobecných správnych
výdavkov bez oh¾adu na miesto ich vzniku, ak zriaïovate¾ stálej prevádzkarne preukáže úhrnnú výšku
týchto nákladov za podnik ako celok, zdôvodní spôsob
ich delenia medzi jednotlivé èasti podniku daòovníka
a preukáže tok výrobkov alebo služieb smerujúcich do
tejto stálej prevádzkarne. Ak nemožno urèi• základ
dane týmto spôsobom, na jeho urèenie možno použi• aj
pomer zisku alebo straty k nákladom alebo k hrubým
príjmom pri porovnate¾ných èinnostiach u porovnate¾ných daòovníkov alebo porovnate¾nú výšku obchodného rozpätia a podobné porovnate¾né ukazovatele, ak sa
na ich základe preukázate¾ne vyèísli základ dane. Ïalej
možno použi• metódu rozdelenia celkových ziskov podniku daòovníka jeho rôznym èastiam alebo organizaèným zložkám, ak sa dodrží princíp nezávislého vz•ahu
(§ 18). Daòovník môže písomne požiada• správcu dane
o odsúhlasenie konkrétnej metódy urèenia základu
dane stálej prevádzkarne. Ak správca dane odsúhlasí
navrhovanú metódu urèenia základu dane, uplatòuje
sa táto daòovníkom navrhnutá a odôvodnená metóda
najmenej poèas jedného zdaòovacieho obdobia, prièom
k zmene metódy nemôže dôjs• v priebehu zdaòovacieho
obdobia.
(8) Základ dane v zdaòovacom období, v ktorom dochádza k zrušeniu daòovníka s likvidáciou (§ 41 ods. 3)
alebo v ktorom bol na daòovníka vyhlásený konkurz
alebo povolené vyrovnanie (§ 41 ods. 5), alebo v ktorom
dochádza k skonèeniu podnikania daòovníka (§ 6) alebo k skonèeniu inej samostatnej zárobkovej èinnosti,
alebo prenájmu (§ 6), upraví daòovník, ktorý
a) úètuje v sústave jednoduchého úètovníctva alebo
ktorý vedie evidenciu pod¾a § 6 ods. 11, o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv
na lesnú pestovnú èinnos• a opravných položiek
k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daòový výdavok pod¾a
§ 19, a výšku poh¾adávok s výnimkou poh¾adávok
uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i) a o pomernú
výšku nájomného vrátane finanèného prenájmu,
ktorá pripadá na príslušné zdaòovacie obdobie alebo jeho èas•; pri ïalšom predaji nespotrebovaných
zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý
prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby
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predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane,
b) úètuje v sústave podvojného úètovníctva, o zostatky
vytvorených rezerv a opravných položiek, príjmov
budúcich období, výnosov budúcich období, výdavkov budúcich období a nákladov budúcich období
s výnimkou tých, ktoré preukázate¾ne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu,
c) uplatòuje výdavky pod¾a § 6 ods. 10, o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku poh¾adávok s výnimkou poh¾adávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i).

období, výnosov budúcich období, výdavkov budúcich
období a nákladov budúcich období okrem tých položiek, ktoré preberá právny nástupca zaniknutej obchodnej spoloènosti alebo družstva, ak sa preukázate¾ne vz•ahujú k právam a záväzkom právneho nástupcu.
Rovnaký postup sa uplatní pri splynutí, zlúèení a rozdelení obchodnej spoloènosti alebo družstva, ak súèas•ou splynutia, zlúèenia a rozdelenia obchodnej spoloènosti alebo družstva je aj majetok obchodnej
spoloènosti alebo družstva so sídlom v èlenských štátoch Európskej únie.

(9) Na úèely zistenia základu dane pod¾a odseku 8
daòovníka, ktorý je fyzickou osobou, skonèením podnikania, inej samostatnej zárobkovej èinnosti alebo prenájmu je zánik oprávnenia, osvedèenia alebo iného rozhodnutia na výkon èinnosti, prerušenie alebo
pozastavenie a neobnovenie podnikania do lehoty na
podanie daòového priznania s výnimkou sezónnych
èinností alebo skonèenie poberania príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej èinnosti alebo poberania príjmov z prenájmu.

(14) Súèas•ou základu dane daòovníka s neobmedzenou daòovou povinnos•ou je aj základ dane stálej
prevádzkarne umiestnenej v zahranièí s výnimkou, ak
základom dane stálej prevádzkarne je daòová strata,
o ktorú pod¾a daòovej legislatívy štátu, v ktorom je
zdroj príjmu, možno znižova• základ dane. Pri jeho zis•ovaní sa postupuje pod¾a odseku 1 s výnimkou výdavkov, ktoré je daòovník povinný uhrádza• pod¾a právnych predpisov platných v štáte, v ktorom je zdroj
príjmu, ktoré možno uplatni• do daòových výdavkov
v rozsahu ustanovenom v týchto právnych predpisoch.

(10) Daòovník, ktorý zmenil spôsob uplatòovania výdavkov pod¾a § 19 na spôsob pod¾a § 6 ods. 10 alebo ak
zaèal úètova• po období, v ktorom nebol úètovnou jednotkou,1) upraví základ dane pod¾a odseku 8 za zdaòovacie obdobie, ktoré predchádzalo tejto zmene.
(11) Do základu dane daòovníka, ktorý predáva podnik alebo jeho èas•, sa zahrnie aj rozdiel, o ktorý príjem
z predaja podniku v dohodnutej kúpnej cene zvýšenej
o záväzky a zníženej o stav prevádzaných peòažných
prostriedkov na bankových úètoch alebo v hotovosti
prevyšuje hodnotu predávaného podniku alebo jeho
èasti zahàòanú do daòových výdavkov. Daòovník, ktorý vedie jednoduché úètovníctvo, zahrnie do daòových
výdavkov aj hodnotu záväzkov vz•ahujúcich sa na výdavky, ktoré, ak by boli uhradené pred predajom podniku, boli by u predávajúceho daòovým výdavkom. Príjem z predaja podniku alebo jeho èasti sa zahrnie do
základu dane daòovníka v zdaòovacom období, v ktorom nastane úèinnos• zmluvy o predaji podniku.30)
(12) Súèas•ou základu dane daòovníka s príjmami
pod¾a § 6, ktorý úètuje v sústave jednoduchého úètovníctva alebo ktorý vedie evidenciu pod¾a § 6 ods. 11,
alebo ktorý uplatòuje výdavky pod¾a § 6 ods. 10, je
a) pri vklade poh¾adávky do obchodnej spoloènosti alebo družstva alebo pri postúpení poh¾adávky, hodnota tejto poh¾adávky, a to aj v prípade, ak ide o poh¾adávku, ktorú daòovník vložil alebo postúpil za cenu
nižšiu, ako je jej menovitá hodnota; pri vklade po h¾adávky alebo jej postúpení za cenu vyššiu, ako je
jej menovitá hodnota, sa za príjem považuje táto vyššia cena,
b) poskytnutý alebo prijatý preddavok, a to v tom zdaòovacom období, v ktorom došlo k splneniu dodávky
tovaru, služby alebo iných plnení, na ktorých úhradu bol prijatý alebo poskytnutý.
(13) Pri zrušení daòovníka úètujúceho v sústave podvojného úètovníctva bez likvidácie sa základ dane ku
dòu jeho zániku upraví o zostatky vytvorených rezerv
a opravných položiek vrátane opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku, príjmov budúcich

(15) Pri zrušení opravných položiek, zrušení rezerv
a rozpustení zostatkov ostatných úètov nákladov na
úèet nerozdelený zisk minulých rokov1) sa základ dane
zvyšuje o zaúètovanú výšku zostatkov týchto úètov, ak
ich tvorba je považovaná za daòový výdavok.
(16) Do základu dane daòovníka nezaloženého alebo
nezriadeného na podnikanie (§ 12 ods. 2) sa pri predaji
majetku, ktorý bol používaný na èinnos•, z ktorej príjmy sú predmetom dane, zahrnie rozdiel, o ktorý príjem
z jeho predaja prevyšuje cenu, v ktorej bol majetok ocenený v úètovníctve pri jeho nadobudnutí, zníženú o odpisy uplatnené v daòových výdavkoch vypoèítané pod¾a § 27 alebo § 28.
(17) Súèas•ou základu dane nie sú kurzové rozdiely
z ocenenia majetku a záväzkov a rozdiely z precenenia
derivátov a cenných papierov pri ich oceòovaní reálnou
hodnotou úètované do nákladov alebo výnosov.
(18) Súèas•ou základu dane nie sú rozdiely z ocenenia jednotlivých zložiek odpisovaného majetku vykonaného pod¾a osobitného predpisu1) ku dòu zrušenia daòovníka bez likvidácie, ktoré ovplyvnili výsledok
hospodárenia, vz•ahujúce sa k majetku daòovníka, pri
ktorom právny nástupca pokraèuje v odpisovaní. Rovnako nie je zahrnovaný do základu dane nadobúdate¾om zaúètovaný goodwill a badwill.
(19) Súèas•ou základu dane nie sú oceòovacie rozdiely z kapitálových úèastí úètované ako náklady alebo
výnosy, ak sa vz•ahujú na vložený majetok, ktorý nadobúdate¾ vkladu odpisuje zo zostatkovej ceny urèenej
pod¾a § 25 ods. 1 písm. f).
(20) Súèas•ou základu dane je aj daò z pridanej hodnoty,
a) na ktorú si platite¾ dane z pridanej hodnoty uplatnil
nárok na odpoèítanie pri registrácii pod¾a osobitného predpisu6) s výnimkou pod¾a odseku 3 písm. d),
b) ktorá je dodatoène odpoèítate¾ná alebo dodatoène
neodpoèítate¾ná, ak platite¾ dane z pridanej hodnoty
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zmenil úèel použitia hmotného majetku pod¾a oso bitného predpisu.78)
(21) Zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky
z omeškania 79) sa zahrnú do základu dane u verite¾a po
prijatí úhrady alebo u dlžníka po ich zaplatení.
(22) Súèas•ou základu dane je aj nepeòažný príjem
prenajímate¾a, ktorý je vlastníkom prenajatej veci, a to
vo výške výdavkov vynaložených nájomcom, po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímate¾a, na
technické zhodnotenie tejto veci nad rámec povinností
dohodnutých v nájomnej zmluve a neuhradených prenajímate¾om, a to v zdaòovacom období, v ktorom
a) bolo technické zhodnotenie uvedené do užívania, ak
o hodnotu technického zhodnotenia vlastník zvýšil
vstupnú (zostatkovú) cenu tohto majetku,
b) došlo k skonèeniu nájmu, ak prenajímate¾ nezvýšil
vstupnú cenu o hodnotu vykonaného technického
zhodnotenia; nepeòažný príjem sa urèí vo výške zostatkovej ceny, ktorú by malo technické zhodnotenie
pri použití rovnomerného odpisovania (§ 27).
(23) Nepeòažným príjmom prenajímate¾a sú aj výdavky vynaložené nájomcom na opravy prenajatého
hmotného majetku zahrnuté do daòových výdavkov
nájomcu nad rámec povinností nájomcu dohodnutých
v nájomnej zmluve.80)
(24) Pri zis•ovaní daòovej straty sa postupuje rovnako, ako pri zis•ovaní základu dane.
(25) Náklad, na ktorý bola tvorená rezerva pod¾a osobitného predpisu,1) ktorej tvorba nie je uznaná za daòový výdavok, sa zahrnie do základu dane v tom zdaòovacom období, v ktorom dôjde k vzniku nákladu, na ktorý
bola rezerva tvorená, ak tento náklad je súèasne uznaný za daòový výdavok pod¾a § 19.
§ 18
Úprava základu dane zahranièných závislých osôb
(1) Na zistenie rozdielu pod¾a § 17 ods. 5 sa použije
niektorá z metód vychádzajúcich z porovnávania ceny.
Ak nemožno spo¾ahlivo použi• niektorú z metód vychádzajúcich z porovnávania ceny, použijú sa metódy vychádzajúce z porovnávania zisku alebo ich vzájomná
kombinácia, alebo iné metódy, ktoré nie sú uvedené
v odseku 2 alebo odseku 3. Použi• možno len takú metódu, ktorej použitie je v súlade s princípom nezávislého vz•ahu. Princíp nezávislého vz•ahu je založený na
porovnávaní podmienok dohodnutých v obchodných
vz•ahoch alebo finanèných vz•ahoch medzi zahraniènými závislými osobami s podmienkami, ktoré by medzi sebou dohodli nezávislé osoby v porovnate¾ných
obchodných alebo finanèných vz•ahoch za porovnate¾ných okolností. Pri porovnávaní sa zoh¾adòujú najmä
èinnosti vykonávané porovnávanými osobami, a to ich
výroba, montážne práce, výskum a vývoj, nákup a pre78
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daj a podobne, rozsah ich podnikate¾ských rizík, vlastnosti porovnávaného majetku alebo služby, dohodnuté
zmluvné podmienky, ekonomické prostredie trhu, ako
aj obchodná stratégia. Podmienky sú vzájomne porovnate¾né, ak medzi nimi nie je žiaden rozdiel alebo ak
možno vplyv týchto rozdielov odstráni•.
(2) Metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania ceny,
sú:
a) metóda nezávislej trhovej ceny, pri ktorej sa porovnáva cena prevodu majetku alebo služby dohodnutá
medzi zahraniènými závislými osobami s porovnate¾nou nezávislou trhovou cenou dohodnutou medzi
nezávislými osobami; ak je medzi týmito cenami rozdiel, cena dohodnutá medzi zahraniènými závislými
osobami sa nahradí nezávislou trhovou cenou, ktorú by použili nezávislé osoby v porovnate¾ných ob chodných alebo finanèných vz•ahoch za porovnate¾ných podmienok,
b) metóda následného predaja, pri ktorej sa cena prevodu majetku nakúpeného zahraniènou závislou
osobou prepoèíta na nezávislú trhovú cenu z ceny,
za ktorú táto zahranièná závislá osoba majetok opätovne predáva nezávislej osobe, zníženej o obvyklú
výšku obchodného rozpätia porovnate¾ných nezávislých predajcov,
c) metóda zvýšených nákladov, pri ktorej sa nezávislá
trhová cena vypoèíta zo skutoèných priamych a nepriamych nákladov majetku alebo služby prevádzanej medzi zahraniènými závislými osobami, zvýšených o sumu cenovej prirážky uplatòovanej tým
istým dodávate¾om vo vz•ahu k nezávislým osobám
alebo o sumu cenovej prirážky, ktorú by uplatòovala
nezávislá osoba v porovnate¾nom obchode za porovnate¾ných podmienok.
(3) Metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania zisku, sú:
a) metóda delenia zisku, ktorá vychádza z takého delenia predpokladaného zisku dosiahnutého nezávislými osobami, aké by oèakávali nezávislé osoby pri
spoloènom podnikaní pri dodržaní princípu nezávislého vz•ahu,
b) metóda èistého obchodného rozpätia, ktorá zis•uje
výšku ziskovej prirážky z obchodného vz•ahu alebo
finanèného vz•ahu medzi závislými osobami vo vz•ahu k nákladom, tržbám alebo inej základni, ktorú
porovnáva so ziskovou prirážkou používanou vo
vz•ahu k nezávislým osobám.
(4) Daòovník môže písomne požiada• správcu dane
o odsúhlasenie použitia konkrétnej metódy pod¾a odseku 2 alebo odseku 3. Ak správca dane odsúhlasí daòovníkom navrhnutú metódu, uplatòuje sa táto metóda
najmenej poèas jedného zdaòovacieho obdobia, prièom
k jej zmene nemôže dôjs• poèas zdaòovacieho obdobia.
(5) Správnos• použitia metódy a vyèíslenia rozdielu
pod¾a § 17 ods. 5 preverujú daòové orgány81) pri daòo-

) § 21a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 289/1995 Z. z. v znení zákona è. 511/2002 Z. z.
) Napríklad § 369 Obchodného zákonníka.
) Napríklad § 664 až 669 Obèianskeho zákonníka.
81
) Zákon è. 150/2001 Z. z. o daòových orgánoch a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly v znení
zákona è. 182/2002 Z. z.
79
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vej kontrole,82) prièom vychádzajú z princípu nezávislého vz•ahu, z použitej metódy a z analýzy porovnate¾nosti ocenenia.
Daòové výdavky
§ 19
(1) Ak výšku výdavku (nákladu) limituje osobitný
predpis,83) preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnú• do daòových výdavkov najviac do výšky tohto limitu. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje tento zákon
alebo jeho zahrnutie v zdaòovacom období upravuje
tento zákon v inej výške ako osobitný predpis,1) preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnú• do daòových
výdavkov len v rozsahu a za podmienok ustanovených
v tomto zákone. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje
tento zákon výškou dosiahnutého príjmu alebo výškou
príjmu z prijatej úhrady, uplatní sa výdavok (náklad)
alebo jeho èas• do daòových výdavkov v tom zdaòovacom období, v ktorom bol dosiahnutý príjem alebo prijatá úhrada.
(2) Daòové výdavky, ktoré možno uplatni• len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú
a) výdavky (náklady), ktoré je daòovník povinný uhradi• pod¾a osobitných predpisov,84)
b) výdavky (náklady) na prevádzku vlastného zariadenia na ochranu životného prostredia pod¾a osobitných predpisov,85)
c) výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivos• o zdravie vynaložené na
1. bezpeènos• a ochranu zdravia pri práci a hygienické vybavenie pracovísk,
2. starostlivos• o zdravie zamestnancov v rozsahu
ustanovenom osobitnými predpismi a na vlastné
zdravotnícke zariadenia,86)
3. vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov, vlastné vzdelávacie zariadenia, výchovu žiakov v stredných odborných uèilištiach, ak ich nie je povinný
uhrádza• príslušný orgán štátnej správy,
4. príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených osobitným
predpisom,19)
5. mzdové a ostatné pracovnoprávne nároky zamestnancov v rozsahu ustanovenom pracovnoprávnymi predpismi,17)
d) výdavky (náklady) na pracovné cesty,87) na ktoré
vzniká nárok pod¾a osobitných predpisov,87)
e) výdavky (náklady) daòovníka s príjmami pod¾a § 6
vynaložené v súvislosti s výkonom èinnosti, z ktorej
82
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príjmy sú predmetom dane vykonávanej v inom
mieste, ako je miesto, v ktorom túto èinnos• pravidelne vykonáva, a to vo výške výdavkov (nákladov)
na ubytovanie, dopravu hromadnými dopravnými
prostriedkami a na nevyhnutné výdavky spojené
s pobytom v tomto mieste,
f) výdavky (náklady) vo výške úhrnu obstarávacích
cien1) akcií a úhrnu obstarávacích cien1) ostatných
cenných papierov v zdaòovacom období, v ktorom
dôjde k ich predaju, do výšky úhrnu príjmov z ich
predaja s výnimkou
1. cenných papierov prijatých na trh burzy cenných
papierov, pri ktorých obstarávacia cena nie je
vyššia a príjem z predaja nie je nižší ako odchýlka
10 % od priemerného kurzu zverejòovaného burzou cenných papierov v deò ich nákupu a predaja
alebo ak cenný papier nebol tento deò obchodovaný, posledný zverejnený priemerný kurz, pri ktorých sa uzná ako výdavok (náklad) obstarávacia
cena akcií, alebo pri ostatných cenných papieroch obstarávacia cena upravená o rozdiel z ocenenia na reálnu hodnotu pod¾a osobitného
predpisu1) zahrnovaný do základu dane,
2. dlhopisu, pri ktorom je predajná cena nižšia najviac o výšku výnosu z dlhopisu zahrnutého do základu dane do doby predaja alebo splatnosti dlhopisu,
3. daòovníkov, ktorí vykonávajú obchodovanie
s cennými papiermi pod¾a osobitného predpisu,88)
ktorým sa výdavok (náklad) na obstaranie cenných papierov uzná do výšky úètovanej ako náklad,
g) výdavky (náklady) vo výške obstarávacej ceny
1. obchodného podielu na obchodnej spoloènosti
alebo družstve s výnimkou obstarávacej ceny podielu na akciovej spoloènosti (akcie), pre ktorú
platí ustanovenie písmena f), pri jeho predaji len
do výšky príjmov z predaja, posudzovaným za
každý predaj jednotlivo,
2. zmenky, o ktorej sa úètuje1) ako o cennom papieri, pri jej predaji len do výšky príjmov z predaja,
posudzovanej za každý predaj jednotlivo,
h) výdavok (náklad) vo výške obstarávacej ceny poh¾adávky nadobudnutej postúpením alebo výdavok vo
výške odpisu menovitej hodnoty poh¾adávky1) bez
úrokov z omeškania a poplatkov z omeškania
a iných platieb, ktoré zvyšujú poh¾adávku z dôvodu
oneskorenej úhrady (ïalej len „príslušenstvo“), alebo neuhradenej èasti týchto poh¾adávok, u daòovníka úètujúceho v sústave podvojného úètovníctva

) Napríklad § 38 a 46 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
) Napríklad § 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 375/1996 Z. z.
84
) Napríklad zákon è. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon
è. 314/2001 Z. z. v znení zákona è. 438/2002 Z. z., zákon è. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebite¾a v znení neskorších predpisov.
85
) Napríklad zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon è. 309/1991
Zb. o ochrane ovzdušia pred zneèis•ujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.
86
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Zb. o ochrane zdravia ¾udí v znení neskorších predpisov.
87
) Zákon è. 283/2002 Z. z.
88
) Zákon è. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 385/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
83
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alebo daòovníka, ktorý úètoval v sústave podvojného úètovníctva a zmenil spôsob úètovania na úètovanie v sústave jednoduchého úètovníctva pri poh¾adávkach
už
zahrnutých
do
príjmov
v predchádzajúcich zdaòovacích obdobiach, v ktorých úètoval v sústave podvojného úètovníctva, ak
1. súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok daòovníka nestaèí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,
2. to vyplýva z výsledku konkurzného konania alebo
vyrovnacieho konania,
3. dlžník zomrel a poh¾adávka nemohla by• uspokojená ani vymáhaním na dedièoch dlžníka,
4. majetok dlžníka nepostaèuje na krytie nákladov
exekuèného konania alebo na krytie trov výkonu
súdneho rozhodnutia a súd exekúciu na návrh
oprávneného alebo výkon rozhodnutia zastaví,
5. ide o poh¾adávku, na ktorú možno tvori• opravnú
položku do 100 % [§ 20 ods. 4, § 20 ods. 8 písm. c),
§ 20 ods. 14 písm. d)],
i) výdavok (náklad) vo výške obstarávacej ceny poh¾adávky, ktorá jednotlivo nepresahuje 1 000 Sk za poh¾adávku, ak sa trvale upúš•a od jej vymáhania z dôvodu, že náklady na jej vymáhanie by presiahli jej
hodnotu,
j) výdavok (náklad) vo výške odvodu z vý•ažku,56)
k) výdavky (náklady) na reklamu vynaložené na úèel
prezentácie podnikate¾skej èinnosti daòovníka, to varu, služieb, nehnute¾ností, obchodného mena,
ochrannej známky, obchodného oznaèenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s èinnos•ou
daòovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpeèenia,
udržania alebo zvýšenia príjmov daòovníka,
l) výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky
pod¾a cien platných v èase ich nákupu, prepoèítané
pod¾a spotreby uvedenej v technickom preukaze,
alebo ak sa táto spotreba v technickom preukaze neuvádza, alebo ak sa vozidlo nepoužíva na pracovné
cesty,87) alebo ak sa vozidlo alebo zariadenie používa
na prevádzku, pri ktorej nie je spotreba pohonných
látok uvedená v technickom preukaze, pod¾a spotreby preukázanej iným preukázate¾ným dokladom; pri
výpoète spotreby pohonných látok vozidiel používaných na pracovné cesty87) sa postupuje spôsobom
ustanoveným osobitným predpisom,89)
m) výdavky, na ktorých úhradu boli poskytnuté dotácie, podpory a príspevky poskytnuté z prostriedkov
štátneho rozpoètu, rozpoètov obcí, rozpoètov vyšších územných celkov, štátnych fondov a Národného
úradu práce zahrnované do príjmov,
n) odpisy pri majetku, ktorý nie je priamo využívaný
daòovníkom, ale slúži na zabezpeèenie zdanite¾ných
príjmov tohto daòovníka a súèasne aj daòovníka,
ktorému bol poskytnutý, ak ide o poskytnutie majet89
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ku, ktorý slúži na podporu predaja tovaru, služieb
alebo výrobkov daòovníka, ktorý tento majetok poskytol na priame využitie inému daòovníkovi.
(3) Daòovými výdavkami sú aj
a) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku
(§ 22 až 29),
b) zostatková cena (§ 25 ods. 3) hmotného majetku
a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom
alebo likvidáciou alebo pomerná èas• zostatkovej
ceny vz•ahujúca sa na predanú alebo likvidovanú
èas• majetku; zostatková cena likvidovaného stavebného objektu alebo jeho èasti v súvislosti s výstavbou nového stavebného objektu alebo technickým zhodnotením stavby sa zahrnie do obstarávacej
ceny,1)
c) zostatková cena alebo obstarávacia cena hmotného
majetku bezodplatne odovzdaného do vlastníctva
organizácie zabezpeèujúcej jeho ïalšie využitie pod¾a osobitného predpisu,90) ak nie je súèas•ou obstarávacej ceny stavby odpisovanej odovzdávajúcim daòovníkom,
d) zostatková cena hmotného majetku a nehmotného
majetku vyradeného z dôvodu škody do výšky príjmov z náhrad zahrnovaných do základu dane vrátane prijatých úhrad z predaja vyradeného majetku
s výnimkou uvedenou v písmene g),
e) vstupná cena pri predaji hmotného majetku vylúèeného z odpisovania pod¾a § 23, prièom pri predaji
majetku uvedeného v § 23 ods. 1 písm. d) až g), § 23
ods. 2 písm. d) a pozemkov nedotknutých •ažbou
možno vstupnú cenu zahrnú• len do výšky príjmu
z predaja,
f) tvorba rezerv a opravných položiek pod¾a § 20,
g) škody nezavinené daòovníkom
1. vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, napríklad zemetrasenia, povodne, krupobitia, lavíny
alebo blesku,
2. spôsobené neznámym páchate¾om v zdaòovacom
období, v ktorom bola táto skutoènos• potvrdená
políciou,
h) hodnota poh¾adávky pri jej postúpení do výšky príjmu z prijatých úhrad plynúcich z jej postúpenia
a obstarávacia cena poh¾adávky do výšky príjmu
z prijatej úhrady plynúcej z jej ïalšieho postúpenia;
ak ide o postúpenie poh¾adávky, ktorá spåòa podmienky na tvorbu opravnej položky k poh¾adávkam
voèi dlžníkom v konkurznom konaní alebo vyrovnacom konaní, k pochybným a stratovým poh¾adávkam v bankách pod¾a § 20 ods. 4 a k poh¾adávkam
pod¾a § 20 ods. 14 písm. d), do daòových výdavkov
sa zahàòa výška poh¾adávky úètovaná v nákladoch
do výšky menovitej hodnoty poh¾adávky bez príslušenstva,
i) poistné a príspevky hradené daòovníkom, ktorý je

) § 7 ods. 4 zákona è. 283/2002 Z. z.
) Zákon è. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona è. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sie•ových odvetviach.
Zákon è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
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verejnou obchodnou spoloènos•ou za spoloèníkov
tejto spoloènosti, komanditnou spoloènos•ou za
komplementárov, daòovníkom s príjmami pod¾a § 6,
poistné a príspevky, ktoré je povinný plati• zamestnávate¾ za zamestnanca,
j) daò z nehnute¾ností, daò z prevodu a prechodu nehnute¾ností, cestná daò a poplatky vz•ahujúce sa na
èinnosti, z ktorých príjmy podliehajú dani,
k) daò z pridanej hodnoty
1. ktorú je platite¾ dane z pridanej hodnoty povinný
odvies• pri zrušení registrácie pod¾a osobitného
predpisu6) s výnimkou uvedenou v § 17 ods. 3
písm. d) druhom bode,
2. ak na jej odpoèítanie platite¾ dane z pridanej hodnoty nemá nárok alebo pomerná èas• dane z pridanej hodnoty, ak platite¾ dane uplatòuje nárok
na odpoèítanie dane koeficientom okrem dane
z pridanej hodnoty, ktorá sa vz•ahuje na hmotný
majetok a nehmotný majetok a je súèas•ou vstupnej ceny pod¾a § 25 ods. 5,
l) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré
platí zamestnávate¾ za zamestnancov pod¾a osobitného predpisu,35)
m) odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania obèanov so zmenenou pracovnou schopnos•ou
a obèanov so zmenenou pracovnou schopnos•ou
s •ažším zdravotným postihnutím pod¾a osobitného
predpisu,
n) príspevok združeniam právnických osôb vyplývajúci
z èlenstva v tomto združení založeným na úèel
ochrany záujmov platite¾a vrátane obdobných združení v zahranièí najviac do 0,35 % z objemu zúètovaných miezd,
o) nájomné pri finanènom prenájme len vo výške prevyšujúcej odpis uplatòovaný nájomcom pod¾a § 26
ods. 8 rovnomerne zahrnované do základu dane poèas celej doby trvania nájmu za podmienok pod¾a
odseku 5,
p) odplaty (provízie) za vymáhanie poh¾adávky najviac
do výšky vymoženej poh¾adávky.
(4) Nájomné, odplaty (provízie) za sprostredkovanie,
a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo podobných zmlúv,91) uhrádzané fy zickej osobe sa zahrnú do daòových výdavkov v zdaòovacom období, v ktorom boli zaplatené. Zaplatené
nájomné fyzickej osobe za príslušné zdaòovacie obdobie sa uzná najviac do výšky èasovo rozlíšenej sumy
prislúchajúcej na zdaòovacie obdobie.
(5) Pri finanènom prenájme sa nájomné zahrnie do
daòových výdavkov, ak
a) doba trvania finanèného prenájmu trvá najmenej
60 % doby odpisovania ustanovenej v § 26 ods. 1,
a nie menej ako tri roky, prièom pri postúpení zmluvy o finanènom prenájme bez zmeny jej podmienok
91

) § 642 až 651 Obchodného zákonníka.
) § 144 a 208 Obchodného zákonníka.
) § 223 ods. 8 Obchodného zákonníka.
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na nového nájomcu platí táto podmienka na zmluvu
ako celok a
b) vlastnícke právo po skonèení finanèného prenájmu
prechádza na nájomcu za kúpnu cenu, ktorá nie je
vyššia, ako by bola zostatková cena prenajatého
hmotného majetku, ktorú by mal majetok pri rovnomernom odpisovaní pod¾a tohto zákona.
(6) Pri nedodržaní podmienok uvedených v odseku 5,
ak nejde o prípady pod¾a odseku 7, je nájomca povinný
zvýši• základ dane v tom zdaòovacom období, v ktorom
nedodržanie podmienok finanèného prenájmu nastalo,
a to o rozdiel medzi odpismi vypoèítanými pod¾a § 26
ods. 8 a odpismi vypoèítanými pod¾a § 27 alebo § 28 za
celú dobu trvania prenájmu. Za nedodržanie podmienky pod¾a odseku 5 písm. a) sa nepovažujú prípady, keï
k predèasnému skonèeniu finanèného prenájmu došlo
bez zavinenia nájomcu.
(7) Ak sa prenajatá vec, ktorá bola predmetom nájomnej zmluvy vrátane finanèného prenájmu po skonèení doby nájmu, predáva nájomcovi v iných prípadoch, ako sú uvedené v odseku 5, uznáva sa nájomné
do daòových výdavkov iba za podmienky, ak kúpna
cena nebude nižšia ako zostatková cena, ktorú by vec
mala pri odpisovaní pod¾a § 27 alebo § 28. Ak kúpna
cena bude nižšia ako zostatková cena vypoèítaná zo
vstupnej ceny u prenajímate¾a poèas doby odpisovania
tohto majetku, uzná sa zaplatené nájomné do daòových výdavkov len do výšky odpisu pod¾a § 27 alebo
§ 28.
(8) Za obstarávaciu cenu obchodného podielu alebo
akcie v obchodnej spoloènosti alebo družstve sa na
úèely tohto zákona považuje aj hodnota splateného peòažného vkladu a nepeòažného vkladu spoloèníka obchodnej spoloènosti alebo èlena družstva vrátane emisného ážia alebo obstarávacia cena majetkovej úèasti,
ak obchodný podiel alebo akcia bola nadobudnutá inak
ako vkladom. Za splatený vklad sa považuje aj zvýšenie
základného imania obchodnej spoloènosti alebo družstva zo zisku po zdanení na základe rozhodnutia valného zhromaždenia92) obchodnej spoloènosti alebo predstavenstva družstva.93)
§ 20
Rezervy a opravné položky
(1) Rezervami, ktorých tvorba je daòovým výdavkom
pod¾a § 19 ods. 3 písm. f) za podmienok ustanovených
v tomto zákone, sú rezervy v pois•ovníctve a rezervy
pod¾a odseku 9.
(2) Opravnými položkami, ktorých tvorba je daòovým
výdavkom pod¾a § 19 ods. 3 písm. f) za podmienok ustanovených týmto zákonom, sú opravné položky k
a) nadobudnutému majetku1) (odsek 13),
b) nepremlèaným poh¾adávkam (odsek 14),
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c) poh¾adávkam voèi dlžníkom v konkurznom konaní
a vyrovnacom konaní38) (odseky 10 až 12),
d) poh¾adávkam, ktoré tvoria banky a poboèky zahranièných bánk94) a Exportno-importná banka Slovenskej republiky,95)
e) poh¾adávkam z poistenia v prípade zániku poistenia,96) ktoré tvoria pois•ovne a poboèky zahranièných pois•ovní (zais•ovne a poboèky zahranièných
zais•ovní).
(3) Zásady pre tvorbu, èerpanie a rozpustenie rezerv
a opravných položiek ustanovuje osobitný predpis.1)
(4) Daòovým výdavkom bánk a poboèiek zahranièných bánk94) a Exportno-importnej banky Slovenskej
republiky95) je tvorba opravnej položky k poh¾adávkam
voèi dlžníkom, ktorí nie sú bankami alebo zahraniènými bankami, z poskytnutých úverov, pri ktorých sa
odôvodnene predpokladá, že nebudú uspokojené vo
výške ich menovitej hodnoty, a to k neštandardným poh¾adávkam najviac do 20 % ich nezabezpeèenej hodnoty, k pochybným poh¾adávkam najviac do 65 % ich nezabezpeèenej hodnoty a k stratovým poh¾adávkam do
100 % ich nezabezpeèenej hodnoty.
(5) Opravná položka pod¾a odseku 4 sa tvorí na výšku poh¾adávky, ktorej súèas•ou nie je úrok z omeškania a úrok nezahrnutý do príjmov.
(6) Na vymedzenie poh¾adávok uvedených v odseku 4
sa vz•ahuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný
Národnou bankou Slovenska, ktorý sa vyhlasuje uve rejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(7) Do výšky opravných položiek, ktorých tvorba je
daòovým výdavkom pod¾a odseku 4, sa zapoèítava aj
zostatok opravných položiek z predchádzajúceho zdaòovacieho obdobia.
(8) Z rezerv a opravných položiek vytváraných v pois•ovníctve pod¾a osobitných predpisov97) je daòovým výdavkom tvorba
a) technických rezerv na neživotné poistenie97) vo výške, ktorá nesmie prekroèi• objem záväzkov vypoèítaný metódami pod¾a osobitného predpisu,97)
b) technických rezerv na životné poistenie97) vo výške,
ktorá nesmie prekroèi• objem záväzkov vypoèítaný
metódami pod¾a osobitného predpisu,97) vyplývajúcich zo životných poistení splatných pod¾a uzavretých poistných zmlúv,
c) opravných položiek k poh¾adávkam z poistenia v prípade zániku poistenia96) najviac do výšky menovitej
hodnoty týchto poh¾adávok.
(9) Daòovým výdavkom je aj tvorba rezerv úètovaná
ako náklad1) na
a) nevyèerpané dovolenky vrátane poistného a príspev94
)
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kov, ktoré je povinný plati• zamestnávate¾ za
zamestnanca, nevyfakturované dodávky a služby,
zostavenie, overenie, zverejnenie úètovnej závierky
a výroènej správy a na zostavenie daòového priznania,
b) lesnú pestovnú èinnos• vykonávanú pod¾a osobitného zákona;98) tvorba rezervy na lesnú pestovnú èinnos• sa urèuje v roènom projekte lesnej pestovnej
èinnosti potvrdenom odborným lesným hospodárom,99)
c) sanáciu pozemkov dotknutých •ažbou,100)
d) uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok101)
po ich uzavretí.
(10) Tvorba opravných položiek k poh¾adávkam voèi
dlžníkom v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní
je daòovým výdavkom u daòovníkov úètujúcich v sústave podvojného úètovníctva, a to najviac do výšky menovitej hodnoty poh¾adávok bez ich príslušenstva prihlásených v lehote urèenej v uznesení o vyhlásení
konkurzu.38) Pri bankách sa uznávajú opravné položky
voèi dlžníkom v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní vo výške rozdielu medzi hodnotou poh¾adávok prihlásených v lehote urèenej v uznesení o vyhlásení konkurzu a ich hodnotou zahrnutou do výdavkov pod¾a
odseku 4. Opravné položky k poh¾adávkam voèi dlžníkom v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní sú
daòovými výdavkami poèínajúc zdaòovacím obdobím,
v ktorom boli poh¾adávky v urèenej lehote prihlásené.
(11) Opravné položky k poh¾adávkam voèi dlžníkom
v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní sa zrušia
v prospech výnosov v zdaòovacom období, v ktorom
bola poh¾adávka uspokojená. Ak poh¾adávky poprel
správca konkurznej podstaty a verite¾ neuplatòuje nárok na uspokojenie tejto poh¾adávky z konkurznej podstaty prostredníctvom súdu alebo príslušného správ neho orgánu, základ dane sa zvýši o výšku týchto
popretých poh¾adávok. Ak správca konkurznej podstaty poprel poh¾adávku a verite¾ uplatnil nárok na jej
uspokojenie z konkurznej podstaty na súde alebo na
príslušnom správnom orgáne, základ dane sa zvýši
o výšku týchto popretých poh¾adávok alebo ich èastí
v zdaòovacom období, v ktorom súd alebo príslušný
správny orgán takýto návrh zamietol.
(12) Odseky 10 a 11 sa použijú aj na poh¾adávky voèi
dlžníkom v zahranièí. Ak ide o poh¾adávky voèi dlžníkom, ktorí majú sídlo alebo bydlisko v štáte, v ktorom
nie je právny predpis upravujúci konkurz a vyrovnanie,
za daòový výdavok možno uzna• aj opravné položky
tvorené daòovníkom na poh¾adávky, ktoré sa vymáhajú prostredníctvom súdu v inom štáte.
(13) Vytvorená opravná položka k nadobudnutému
majetku sa zahrnie do daòových výdavkov alebo príj -

Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
) Zákon è. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
) § 801 Obèianskeho zákonníka.
97
) Zákon è. 95/2002 Z. z.
Zákon è. 80/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
98
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších
predpisov.
99
) § 13 až 14a zákona Slovenskej národnej rady è. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.
100
) Zákon è. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
101
) Zákon è. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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mov v súlade s úètovnými predpismi,1) prièom u daòovníka úètujúceho v sústave jednoduchého úètovníctva
je doba zahrnovania rovnaká ako u daòovníka úètujúceho v sústave podvojného úètovníctva.
(14) Tvorba opravných položiek k poh¾adávkam, pri
ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo èiastoène
nezaplatí, ktoré boli zahrnuté do príjmov, alebo ak ide
o daòovníka, ktorý vykonáva obchodnú èinnos• spoèívajúcu v poskytovaní spotrebite¾ských úverov102) aj
tvorba opravnej položky na èas• poh¾adávky vz•ahujúcu sa na istinu a úrok zahrnutý do príjmov zo spotrebite¾ského úveru, ak od splatnosti poh¾adávky uplynula
doba dlhšia ako
a) tri mesiace, sa zahrnie do výdavkov (nákladov) najviac do 25 % menovitej hodnoty poh¾adávky bez jej
príslušenstva,
b) šes• mesiacov, sa zahrnie do výdavkov (nákladov)
najviac do 50 % menovitej hodnoty poh¾adávky bez
jej príslušenstva,
c) devä• mesiacov, sa zahrnie do výdavkov (nákladov)
najviac do 75 % menovitej hodnoty poh¾adávky bez
jej príslušenstva,
d) 12 mesiacov, sa zahrnie do výdavkov (nákladov) do
100 % menovitej hodnoty poh¾adávky bez jej príslušenstva.
(15) Ustanovenie odseku 14 sa nevz•ahuje na banky
a poboèky zahranièných bánk, na pois•ovne a poboèky
zahranièných pois•ovní a na zais•ovne a poboèky zahranièných zais•ovní.
§ 21
(1) Daòovými výdavkami nie sú výdavky (náklady),
ktoré nesúvisia so zdanite¾ným príjmom, aj keï tieto
výdavky (náklady) daòovník úètoval,1) výdavky (náklady), ktorých vynaloženie na daòové úèely nie je dostatoène preukázané, a ïalej
a) výdavky (náklady) na obstaranie hmotného majetku, nehmotného majetku (§ 22) a hmotného majetku
a nehmotného majetku vylúèeného z odpisovania
(§ 23),
b) výdavky na zvýšenie základného imania vrátane
splácania pôžièiek,
c) obstarávacia cena cenných papierov a obchodných
podielov na obchodnej spoloènosti alebo družstve
s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 2 písm. f) a g) a s výnimkou kladného rozdielu medzi obstarávacou ce nou cenného papiera a hodnotou zúètovanou pri
splatnosti cenného papiera,
d) výdavky na vyplácané podiely na zisku vrátane podielov na zisku (tantiém) èlenov štatutárnych orgánov a ïalších orgánov právnických osôb,
e) výdavky (náklady) presahujúce limity ustanovené
týmto zákonom alebo osobitnými predpismi 15) a vý102

f)

g)
h)

i)
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davky (náklady) vynaložené v rozpore s týmto zákonom alebo s osobitnými predpismi,103)
výdavky prevyšujúce príjmy v zariadeniach na uspokojovanie potrieb zamestnancov alebo iných osôb
s výnimkou § 17 ods. 3 písm. e), prièom výdavky
a príjmy sa posudzujú v úhrne za všetky zariadenia,
výdavky na technické zhodnotenie (§ 29 ods. 1) a výdavok, ktorý sa považuje za technické zhodnotenie
(§ 29 ods. 2),
výdavky na reprezentáciu okrem výdavkov na reklamné predmety oznaèené obchodným menom alebo ochrannou známkou poskytovate¾a v hodnote
neprevyšujúcej 500 Sk za jeden predmet,
výdavky na osobnú potrebu daòovníka vrátane výdavkov (nákladov) na ochranu osoby daòovníka
a blízkych osôb daòovníka, na ochranu majetku daòovníka, ktorý nie je súèas•ou obchodného majetku
daòovníka, a majetku blízkych osôb daòovníka.

(2) Daòovými výdavkami nie sú tiež
a) zvýšenia dane, prirážky k poistnému platenému na
zdravotné poistenie, úroky platené za obdobie odkladu platenia dane a cla, penále a pokuty s výnimkou zaplatených zmluvných pokút,
b) prirážky k základným sadzbám poplatkov za zneèis•ovanie ovzdušia a za ukladanie odpadov,104)
c) prirážky k základným odplatám za vypúš•anie odpadových vôd,105)
d) tvorba rezervného fondu a ostatných úèelových fondov okrem povinného prídelu do sociálneho fondu
pod¾a osobitného predpisu,13)
e) manká a škody1) presahujúce prijaté náhrady s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 3 písm. g), stratného
v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky
odôvodnených noriem úbytkov tovaru urèených daòovníkom a s výnimkou nezavinených úhynov zvierat, ktoré nie sú na úèely tohto zákona hmotným
majetkom; škodou nie je preukázaný úhyn alebo
nutná porážka zviera•a zo základného stáda,
f) zostatková cena trvale vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku s výnimkou uvedenou
v § 19 ods. 3 písm. b) až d),
g) daò pod¾a tohto zákona,
h) dane zaplatené za iného daòovníka,
i) daò z pridanej hodnoty u platite¾ov tejto dane s výnimkou prípadov uvedených v § 19 ods. 3 písm. k)
a s výnimkou dodatoène vyrubenej dane z pridanej
hodnoty za minulé zdaòovacie obdobia úètovanej
ako náklad,
j) tvorba rezerv a tvorba opravných položiek s výnimkou pod¾a § 20.
(3) Priemerný stav úverov a cenných papierov pod¾a
odseku 2 písm. i) poèas zdaòovacieho obdobia sa urèí
ako podiel súètu stavov úverov a cenných papierov

) Zákon è. 258/2001 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 71/1986 Zb. o Slovenskej
obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov.
103
) Napríklad zákon è. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 23/2002 Z. z.
104
) Zákon è. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 327/1996 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.
105
) Nariadenie vlády Èeskoslovenskej socialistickej republiky è. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve v znení neskorších
predpisov.
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k poslednému dòu kalendárneho mesiaca a poètu kalendárnych mesiacov v zdaòovacom období.
§ 22
Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku
(1) Odpisovaním sa na úèely tohto zákona rozumie
postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku
a nehmotného majetku do daòových výdavkov, ktorý je
úètovaný1) alebo evidovaný pod¾a § 6 ods. 11 a je používaný na zabezpeèenie zdanite¾ných príjmov. Postup pri
odpisovaní hmotného majetku je urèený v § 26 až 28
a nehmotného majetku v odseku 8, ak nejde o hmotný
majetok a nehmotný majetok vylúèený z odpisovania
pod¾a § 23.
(2) Hmotným majetkom odpisovaným na úèely tohto
zákona sú
a) samostatné hnute¾né veci, prípadne súbory
hnute¾ných
vecí,
ktoré
majú
samostatné
technicko-ekonomické urèenie, ktorých vstupná cena
je vyššia ako 30 000 Sk a prevádzkovo-technické
funkcie dlhšie ako jeden rok,
b) budovy a iné stavby106) okrem
1. prevádzkových banských diel,
2. drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpeèovanie lesnej výroby a po¾ovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpeèovanie lesnej výroby
a po¾ovníctva,107)
c) pestovate¾ské celky trvalých porastov108) pod¾a odseku 5 s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
d) zvieratá uvedené v prílohe,
e) iný majetok pod¾a odseku 6.
(3) Samostatnou hnute¾nou vecou je aj výrobné za riadenie, zariadenie a predmet slúžiaci na poskytovanie služieb, úèelový predmet a iné zariadenie, ktoré
s budovou alebo so stavbou netvorí jeden funkèný celok, aj keï je s òou pevne spojené.
(4) Súborom hnute¾ných vecí je súhrn samostatných
hnute¾ných
vecí,
ktoré
majú
samostatné
technicko-ekonomické urèenie. Súborom hnute¾ných
vecí so samostatným technicko-ekonomickým urèením
je aj èas• výrobného alebo iného celku. Súbor hnute¾ných vecí sa úètuje alebo eviduje pod¾a § 6 ods. 11
samostatne tak, aby boli preukázate¾ne zabezpeèené
technické a hodnotové údaje o jednotlivých veciach zaradených do súboru, o urèení hlavnej funkènej veci
a o všetkých zmenách súboru, napríklad prírastkoch
106

Strana 5627

a úbytkoch vrátane údajov o dátume vykonanej zmeny,
o rozsahu zmeny, o vstupných a zostatkových cenách
jednotlivých prírastkov a úbytkov, o celkovej cene súboru hnute¾ných vecí, o sume odpisov vrátane ich
zmien vyplývajúcich zo zmeny vstupnej ceny súboru
hnute¾ných vecí.
(5) Pestovate¾ské celky trvalých porastov s dobou
plodnosti dlhšou ako tri roky pod¾a odseku 2 sú
a) ovocné stromy vysádzané na súvislom pozemku
s výmerou nad 0,25 ha v hustote najmenej 90 stromov na 1 ha,
b) ovocné kríky vysádzané na súvislom pozemku s výmerou nad 0,25 ha v hustote najmenej 1000 kríkov
na 1 ha,
c) chme¾nice a vinice.
(6) Iným majetkom na úèely tohto zákona sú
a) otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, skládok
odpadov, ak sa nezahrnujú do vstupnej ceny alebo
zostatkovej ceny hmotného majetku,
b) technické rekultivácie, ak osobitný predpis neustanovuje inak,109)
c) technické zhodnotenie nehnute¾nej kultúrnej pamiatky vyššie ako 30 000 Sk,
d) technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie
ako 30 000 Sk vykonané a odpisované nájomcom,
e) technické zhodnotenie plne odpísaného hmotného
majetku vyššie ako 30 000 Sk.
(7) Nehmotným majetkom na úèely tohto zákona sú
práva priemyselného vlastníctva,110) autorské práva111)
alebo práva príbuzné autorskému právu vrátane poèítaèových programov a databáz, projekty, výrobné
a technologické postupy, utajované informácie, lesné
hospodárske plány, technické a hospodársky využite¾né znalosti, ktorých vstupná cena je vyššia ako
50 000 Sk a majú prevádzkovo-technické funkcie alebo
použite¾nos• dlhšiu ako jeden rok a sú obstarané od platne alebo vytvorené vlastnou èinnos•ou s cie¾om obchodova• s nimi, aktivované náklady na vývoj, zriaïovacie výdavky vyššie ako 50 000 Sk a technické
zhodnotenie plne odpísaného nehmotného majetku
vyššie ako 30 000 Sk.
(8) Nehmotný majetok sa odpíše najneskôr do piatich
rokov od jeho obstarania v súlade s úètovnými predpismi,1) najviac do výšky vstupnej ceny (§ 25). Technické
zhodnotenie tohto majetku sa odpíše najneskôr do piatich rokov od jeho dokonèenia a zaradenia do užívania.

) § 43a zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky è. 128/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb.
) Zákon è. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
108
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky è. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiach (katastrálny zákon) v znení
neskorších predpisov.
109
) Zákon è. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
110
) Napríklad zákon è. 527/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon è. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších
predpisov, zákon è. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona è. 577/2001 Z. z., zákon è. 469/2003 Z. z. o oznaèeniach
pôvodu výrobkov a zemepisných oznaèeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon è. 146/2000 Z. z. o ochrane
topografií polovodièových výrobkov, zákon è. 444/2002 Z. z. o dizajnoch.
111
) Zákon è. 383/1997 Z. z. v znení zákona è. 234/2000 Z. z.
107
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(9) Daòovník môže uplatòovanie odpisov preruši•,
a to len na jedno celé zdaòovacie obdobie alebo viac celých zdaòovacích období; v ïalšom zdaòovacom období
daòovník pokraèuje v odpisovaní tak, ako by nebolo
prerušené, prièom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania. Prerušenie odpisovania nemôže uplatni• daòovník, ak uplatòuje výdavky pod¾a § 6 ods. 10; v takom prípade daòovník
vedie odpisy len evidenène a o túto dobu nemôže lehotu
urèenú na odpisovanie hmotného majetku predåži•.
(10) Hmotným majetkom na úèely tohto zákona nie
sú zásoby.
(11) Odpis vo výške vypoèítaného roèného odpisu
z hmotného majetku pod¾a § 26 ods. 6 až 9, § 27 alebo
§ 28 úètovaného1) alebo evidovaného pod¾a § 6 ods. 11
k poslednému dòu zdaòovacieho obdobia, okrem majetku vylúèeného z odpisovania, môže daòovník uplatni• k poslednému dòu zdaòovacieho obdobia.
(12) Pri vyradení hmotného majetku a nehmotného
majetku odpisovaného pod¾a § 26 ods. 6 až 9 uplatní
daòovník odpis vo výške pripadajúcej na poèet celých
mesiacov, poèas ktorých daòovník majetok úètoval1)
alebo majetok evidoval pod¾a § 6 ods. 11.
(13) Daòovník, ktorý sa zrušuje bez likvidácie,112)
uplatní z vypoèítaného roèného odpisu alikvotnú èas•
pripadajúcu na celé mesiace, poèas ktorých daòovník
majetok úètoval.1) Zvyšnú èas• roèného odpisu prepoèítaného na kalendárne mesiace uplatní právny nástupca zaniknutého daòovníka; zvyšná èas• roèného
odpisu sa uplatòuje už v mesiaci, v ktorom bol majetok
zaevidovaný v majetku právneho nástupcu. Rovnako
sa postupuje aj pri prevode správy majetku štátu, obce
alebo vyššieho územného celku.
§ 23
Hmotný majetok a nehmotný
majetok vylúèený z odpisovania
(1) Z odpisovania sú vylúèené
a) pozemky,
b) pestovate¾ské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, ktoré nedosiahli plodonosnú starobu,
c) ochranné hrádze a úpravy bystrín a lesnícko-technické
meliorácie,
d) umelecké diela,111) ktoré nie sú súèas•ou stavieb
a budov,
e) kultúrne pamiatky113) a ich súbory,
f) povrchové a podzemné vody, lesy, jaskyne, meraèské znaèky, signály a iné zariadenia vybraných geodetických bodov a tlaèové podklady štátnych mapových diel,
g) predmety múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.114)
112
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(2) Z odpisovania je ïalej vylúèený
a) hmotný majetok u nájomcu po skonèení finanèného
prenájmu a prechode vlastníckych práv na nájomcu
za kúpnu cenu, ktorá nepresahuje 30 000 Sk,
b) preložky energetických diel u ich vlastníkov, ak boli
financované fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá potrebu tejto preložky vyvolala,90)
c) nehmotný majetok vložený ako vklad do obchodnej
spoloènosti alebo èlenský vklad do základného imania družstva, ak ho vkladate¾ nadobudol bezodplatne, napríklad know-how, obchodná znaèka alebo ak
pod¾a podmienok vkladu bolo obchodnej spoloènosti
alebo družstvu poskytnuté len právo na použitie bez
prevodu vlastníckych práv k nehmotnému majetku
a bez možnosti poskytnutia práva na použitie iným
osobám,
d) inventúrne prebytky hmotného majetku a nehmotného majetku zistené pri inventarizácii,1)
e) hmotný majetok u verite¾a, ktorý nadobudol vlastnícke právo v dôsledku zabezpeèenia záväzku prevodom práva 115) poèas zabezpeèenia tohto záväzku,
f) hmotný majetok bezodplatne nadobudnutý organizáciou zabezpeèujúcou jeho ïalšie využitie pod¾a
osobitného predpisu,90) ak výdavky vynaložené na
jeho vybudovanie sú u odovzdávajúceho daòovníka
súèas•ou obstarávacej ceny stavby alebo boli zahrnuté pri bezplatnom odovzdaní do výdavkov [(§ 19
ods. 3 písm. c)].
§ 24
(1) Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje
daòovník, ktorý má k tomuto majetku vlastnícke právo
alebo právo správy, ak ide o majetok štátu, obce alebo
vyššieho územného celku. Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje aj daòovník, ktorý nemá k tomuto
majetku vlastnícke právo alebo právo správy, ak
úètuje1) alebo vedie evidenciu pod¾a § 6 ods. 11 o
a) prenajatom nehnute¾nom majetku s výnimkou majetku pod¾a písmena e), využívanom na zabezpeèenie zdanite¾ného príjmu poèas celého zdaòovacieho
obdobia ako celok, prièom nájomca môže odpisova•
na základe písomnej zmluvy len poèas trvania nájomnej zmluvy; toto ustanovenie možno využi• aj
vtedy, ak nájomca má prenajatý majetok vo vlastníctve viacerých spoluvlastníkov,
b) hmotnom majetku pri prevode vlastníckeho práva
z dôvodu zabezpeèenia záväzku prevodom práva115)
na verite¾a, ak sa pôvodný vlastník (dlžník) písomne
dohodne s verite¾om na výpožièke116) tohto majetku
poèas trvania zabezpeèenia záväzku,
c) dlhodobom hmotnom hnute¾nom majetku, ku kto rému vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až
úplným zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia
vlastníckeho práva majetok kupujúci užíva,

) § 69 Obchodného zákonníka.
) § 2 zákona è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
) Zákon è. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších
predpisov.
115
) § 553 Obèianskeho zákonníka.
116
) § 659 Obèianskeho zákonníka.
113
114
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d) nehnute¾nej veci obstaranej na základe zmluvy, pri
ktorej sa vlastnícke právo nadobúda povolením
vkladu do katastra nehnute¾ností, ak do nadobudnutia vlastníckeho práva nehnute¾nos• užíva,
e) majetku prenajatom formou finanèného prenájmu.
(2) Technické zhodnotenie prenajatého hmotného
majetku uhradené nájomcom môže odpisova• nájomca
na základe písomnej zmluvy s vlastníkom, ak vlastník
nezvýšil vstupnú cenu hmotného majetku o tieto výdavky. Pri odpisovaní technického zhodnotenia postupuje nájomca spôsobom ustanoveným pre hmotný majetok. Nájomca zaradí technické zhodnotenie do
odpisovej skupiny, v ktorej je zaradený prenajatý
hmotný majetok. Rovnakým spôsobom sa odpisuje iný
majetok uvedený v § 22 ods. 6 písm. e).
(3) Hmotný majetok a nehmotný majetok, ktorý je
v spoluvlastníctve, odpisuje každý zo spoluvlastníkov
zo vstupnej ceny, a to pomerne pod¾a výšky spoluvlastníckeho podielu.
(4) Pri odpisovaní hmotného majetku a nehmotného
majetku, ktorý sa iba sèasti používa na zabezpeèenie
zdanite¾ného príjmu, sa do výdavkov na zabezpeèenie
zdanite¾ného príjmu zahàòa pomerná èas• odpisov.
(5) Daòovník, ktorý je fyzickou osobou, pri preradení
hmotného majetku a nehmotného majetku z osobného
užívania do obchodného majetku a daòovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie pri zaèatí používania majetku na èinnos•, z ktorej príjmy sú predmetom
dane, odpisujú tento majetok ako v ïalších rokoch odpisovania zo vstupnej ceny ustanovenej v § 25 ods. 1
písm. d).
(6) Hmotný majetok a nehmotný majetok individuálne urèený117) a poskytnutý združeniu bez právnej subjektivity na spoloèné využitie úèastníkov združenia odpisuje ten úèastník združenia, ktorý majetok poskytol
na spoloèné užívanie úèastníkom združenia.
(7) Nehmotný majetok okrem vlastníka môže odpisova• aj daòovník, ktorý k nemu nadobudol právo na jeho
užívanie za odplatu.
§ 25
(1) Vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku je
a) obstarávacia cena118) vrátane nepeòažného vkladu
fyzickej osoby do obchodnej spoloènosti alebo družstva, ak ide o vklad, ktorý sa neúètuje v obchodnom
majetku a pri predaji tohto majetku by sa na dosiahnutý príjem nevz•ahovalo oslobodenie od dane pod¾a
§ 9,
b) suma vo výške vlastných nákladov,118)
c) reprodukèná obstarávacia cena zistená pod¾a
osobitných predpisov;118) pri nehnute¾ných kultúrnych pamiatkach sa reprodukèná obstarávacia cena
117

d)

e)

f)

g)
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urèí ako cena stavby zistená pod¾a osobitného
predpisu119) bez prihliadnutia na kategóriu kultúrnej pamiatky, na jej historickú hodnotu a na cenu
umeleckých a umelecko-remeselníckych prác, ktoré
sú jej súèas•ou; toto ustanovenie sa nevz•ahuje na
daòovníka, ktorý je fyzickou osobou,
cena urèená pod¾a písmen a) a b) pri preradení majetku z osobného užívania fyzickej osoby do obchodného majetku alebo u daòovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie pri zaèatí
používania majetku na èinnos•, z ktorej príjmy sú
predmetom dane, prièom za roky nevyužívania
hmotného majetku a nehmotného majetku na zabezpeèenie zdanite¾ného príjmu sa odpisy neuplatòujú,
suma vo výške poh¾adávky, ktorá je zabezpeèená
prevodom vlastníckeho práva k hmotnému hnute¾nému majetku, ktorý prechádza do vlastníctva verite¾a,115) znížená o èiastku splateného úveru alebo pôžièky,
zostatková cena majetku zistená u vkladate¾a alebo
darcu pri vyradení v dôsledku jeho vkladu do obchodnej spoloènosti alebo družstva alebo darovania
okrem majetku vylúèeného z odpisovania,
obstarávacia cena majetku vylúèeného z odpisovania u vkladate¾a alebo darcu pri vyradení v dôsledku
jeho vkladu do obchodnej spoloènosti alebo družstva alebo darovania.

(2) Súèas•ou vstupnej ceny je technické zhodnotenie
v tom zdaòovacom období, v ktorom bolo dokonèené
a zaradené do užívania, prièom pri zrýchlenom odpisovaní technické zhodnotenie zvyšuje aj zostatkovú
cenu.
(3) Zostatkovou cenou na úèely tohto zákona je rozdiel medzi vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku a celkovou výškou odpisov z tohto
majetku zahrnutých do daòových výdavkov [§ 19 ods. 3
písm. a)].
(4) Technické zhodnotenie pri použití zrýchleného
spôsobu odpisovania pod¾a § 28 na úèely výpoètu roènej výšky odpisu a priradenia roèného koeficientu zvyšuje zostatkovú cenu (ïalej len „zvýšená zostatková
cena“); to neplatí, ak bolo technické zhodnotenie vykonané v prvom roku odpisovania.
(5) Súèas•ou vstupnej ceny je aj
a) daò z pridanej hodnoty u daòovníka, ktorý nie je platite¾om dane z pridanej hodnoty,
b) daò z pridanej hodnoty u daòovníka, ktorý je platite¾om dane z pridanej hodnoty, a nemôže ju odpoèíta•
alebo
c) èas• dane z pridanej hodnoty u daòovníka, ktorý je
platite¾om dane z pridanej hodnoty, a nemôže túto
èas• dane odpoèíta•, pretože uplatòuje nárok na odpoèítanie dane z pridanej hodnoty koeficientom pod¾a osobitného predpisu.6)

) § 833 Obèianskeho zákonníka.
) § 25 ods. 4 zákona è. 431/2002 Z. z.
) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za
zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za doèasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.

118
119
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(6) Pri zvýšení vstupnej ceny alebo znížení vstupnej
ceny, ku ktorému dochádza pri už odpisovanom hmotnom majetku z iného dôvodu, ako je jeho technické
zhodnotenie (ïalej len „upravená vstupná cena“), sa
odpis urèí z upravenej vstupnej (zostatkovej) ceny pri
zachovaní platnej roènej odpisovej sadzby alebo koeficientu pod¾a § 27 alebo § 28.
§ 26
Postup pri odpisovaní hmotného majetku
(1) V prvom roku odpisovania zaradí daòovník hmotný majetok v triedení pod¾a Klasifikácie produkcie
a klasifikácie stavieb120) do odpisových skupín uvedených v prílohe. Doba odpisovania je:
Odpisová skupina
1
2
3
4

Doba odpisovania
4 roky
6 rokov
12 rokov
20 rokov.

(2) Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradi• do odpisových skupín pod¾a prílohy a ktorého doba použite¾nosti nevyplýva z iných predpisov, sa na úèely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny 2; to neplatí pre
hmotný majetok pod¾a odsekov 6 až 9. Súbor hnute¾ných vecí sa zaraïuje do odpisovej skupiny pod¾a hlavného funkèného celku.
(3) Daòovník odpisuje hmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania (§ 27) alebo metódou zrýchleného odpisovania (§ 28). Spôsob odpisovania urèí da òovník pre každý novoobstaraný hmotný majetok
a nemožno ho zmeni• po celú dobu jeho odpisovania.
Právny nástupca daòovníka pokraèuje v odpisovaní zaèatom pôvodným vlastníkom.
(4) Hmotný majetok sa odpisuje najviac do výšky
vstupnej ceny, prípadne zvýšenej o vykonané technické
zhodnotenie alebo pri zrýchlenom odpisovaní do výšky
zvýšenej zostatkovej ceny.
(5) Pri vykonaní technického zhodnotenia alebo
skrátení doby odpisovania sa hmotný majetok doodpisuje do výšky vstupnej ceny, prípadne zvýšenej o vykonané technické zhodnotenie platnou roènou odpisovou
sadzbou alebo do výšky zostatkovej ceny alebo zvýšenej
zostatkovej ceny koeficientom pre príslušnú odpisovú
skupinu. Vykonaním technického zhodnotenia sa
doba odpisovania predåži o dobu vyplývajúcu zo spôsobu výpoètu pod¾a § 27 alebo § 28.
(6) Roèný odpis otvárok nových lomov, pieskovní, hlinísk a technickej rekultivácie, ak nie sú súèas•ou
hmotného majetku, do ktorého vstupnej ceny sú zahr120
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nuté, doèasných stavieb107) a banských diel sa urèí ako
podiel vstupnej ceny a urèenej doby trvania.
(7) Pri formách, modeloch a šablónach zatriedených
do kódov Klasifikácie produkcie 28.62.5, 29.52.4, ak
ide o stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku,
a kódov 29.56.23 a 29.56.24 sa roèný odpis urèí ako
podiel vstupnej ceny a ustanovenej doby použite¾nosti
alebo urèeného poètu vyrobených odliatkov alebo výliskov.
(8) Hmotný majetok prenajatý formou finanèného
prenájmu odpíše nájomca poèas doby trvania prenájmu do výšky 100 % obstarávacej ceny zistenej u prenajímate¾a. Pri urèení spôsobu odpisovania sa nepoužijú
ustanovenia § 27 a 28, ale výška odpisu sa urèí rovnomerne pomernou èas•ou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac doby prenájmu.
(9) Roèný odpis pod¾a odsekov 6, 7 a 8 sa urèuje
s presnos•ou na celé kalendárne mesiace, poènúc mesiacom, v ktorom boli splnené podmienky na zaèatie
odpisovania. Mesiacom, v ktorom boli splnené podmienky na zaèatie odpisovania, je mesiac, v ktorom sa
majetok zaèal úètova• alebo evidova• pod¾a § 6 ods. 11.
Pri odpisovaní pod¾a odseku 8 je takýmto mesiacom
mesiac, v ktorom bol prenajatý hmotný majetok poskytnutý nájomcovi v súlade so zmluvou o finanènom
prenájme v stave spôsobilom na zmluvne dohodnuté
alebo obvyklé používanie. Pri tomto spôsobe odpisovania možno v roku zaèatia a v roku ukonèenia odpisovania uplatni• roèné odpisy len vo výške pripadajúcej na
toto zdaòovacie obdobie v závislosti od poètu kalendárnych mesiacov, poèas ktorých sa majetok využíval na
zabezpeèenie príjmov.
(10) Mesaèný odpis vypoèítaný pod¾a odsekov 6, 7 a 8
sa zaokrúh¾uje na celé koruny nahor.
§ 27
Rovnomerné odpisovanie hmotného majetku
(1) Pri rovnomernom odpisovaní sa roèný odpis urèí
ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu
v § 26 ods. 1 takto:
Odpisová skupina
1
2
3
4

Roèný odpis
1/4
1/6
1/12
1/20.

(2) Roèný odpis vypoèítaný pod¾a odseku 1 sa zaokrúh¾uje na celé koruny nahor.

) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky è. 632/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia produkcie.
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky è. 128/2000 Z. z.
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§ 28
Zrýchlené odpisovanie hmotného majetku
(1) Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa
odpisovým skupinám priraïujú tieto koeficienty pre
zrýchlené odpisovanie:

Odpisová
skupina
1
2
3
4

Koeficient pre zrýchlené odpisovanie
v prvom
v ïalších
pre zvýšenú
roku
rokoch
zostatkovú
odpisovania odpisovania
cenu
4
5
4
6
7
6
12
13
12
20
21
20.

(2) Pri zrýchlenom odpisovaní sa urèia odpisy z hmotného majetku takto:
a) v prvom roku odpisovania ako podiel jeho vstupnej
ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie platného v prvom roku odpisovania,
b) v ïalších rokoch odpisovania ako podiel dvojnásobku jeho zostatkovej ceny a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným v ïalších rokoch odpisovania a poètom rokov,
poèas ktorých sa už odpisoval.
(3) Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku po
vykonaní technického zhodnotenia sa odpisy urèujú
takto:
a) v roku zvýšenia zostatkovej ceny ako podiel dvojnásobku tejto ceny hmotného majetku a priradeného
koeficientu zrýchleného odpisovania platného pre
zvýšenú zostatkovú cenu,
b) v ïalších rokoch odpisovania ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny hmotného majetku a rozdielu
medzi priradeným koeficientom zrýchleného odpisovania platným pre zvýšenú zostatkovú cenu a poè tom rokov, poèas ktorých sa odpisoval zo zvýšenej
zostatkovej ceny.
(4) Roèný odpis vypoèítaný pod¾a odsekov 2 a 3 sa zaokrúh¾uje na celé koruny nahor.
§ 29
Technické zhodnotenie hmotného
majetku a nehmotného majetku
(1) Technickým zhodnotením hmotného majetku
a nehmotného majetku sa na úèely tohto zákona rozumejú výdavky na dokonèené nadstavby, prístavby
a stavebné úpravy,107) rekonštrukcie a modernizácie
prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 30 000 Sk v úhrne za zdaòovacie obdobie.
(2) Za technické zhodnotenie hmotného majetku
a nehmotného majetku pod¾a odseku 1 sa považuje aj
technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaòovacie obdobie 30 000 Sk, ak sa daòovník rozhodne
takéto výdavky považova• za výdavky na technické
zhodnotenie. V tomto prípade sa takéto výdavky odpi-
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sujú ako súèas• vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny
alebo zvýšenej zostatkovej ceny hmotného majetku
a nehmotného majetku.
(3) Rekonštrukciou sa na úèely tohto zákona rozumejú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za
následok zmenu jeho úèelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za
zmenu technických parametrov nemožno považova•
zámenu použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnate¾ných vlastností.
(4) Modernizáciou sa na úèely tohto zákona rozumie
rozšírenie vybavenosti alebo použite¾nosti hmotného
majetku a nehmotného majetku o také súèasti, ktoré
pôvodný majetok neobsahoval, prièom tvoria neoddelite¾nú súèas• majetku. Za neoddelite¾nú súèas• tohto
majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú urèené
na spoloèné použitie s hlavnou vecou a spolu s òou tvoria jeden majetkový celok.
§ 30
Odpoèet daòovej straty
(1) Od základu dane možno odpoèíta• daòovú stratu
poèas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaòovacích období, a to poènúc zdaòovacím
obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaòovacom
období, za ktoré bola táto daòová strata vykázaná. Ku
dòu vstupu daòovníka do likvidácie, vyhlásenia kon kurzu alebo povolenia vyrovnania nárok na odpoèet daòovej straty odo dòa vstupu do likvidácie alebo dòa vyhlásenia konkurzu alebo povolenia vyrovnania zaniká.
Ak je zdaòovacie obdobie kratšie ako rok, daòovník
môže uplatni• celý roèný odpoèet daòovej straty.
(2) Ak daòovník, ktorý zaèal odpoèítava• daòovú
stratu alebo mu vznikol nárok na odpoèítavanie daòovej straty pod¾a odseku 1, zanikol v dôsledku zrušenia
bez likvidácie, v odpoèítavaní daòovej straty môže pokraèova• právny nástupca; ak je právnych nástupcov
viac, daòová strata sa môže odpoèítava• u každého
z nich pomerne, a to pod¾a výšky vlastného imania zaniknutého daòovníka, v akej prešlo na jednotlivých
právnych nástupcov. Ak zdaòovacie obdobie právneho
nástupcu nie je zhodné so zdaòovacím obdobím daòovníka zaniknutého bez likvidácie, môže právny nástupca takéhoto daòovníka pokraèova• v odpoèítavaní da òovej straty v zdaòovacom období nasledujúcom po
zdaòovacom období, v ktorom sa stal právnym nástupcom zaniknutého daòovníka.
(3) Daòová strata u daòovníka, ktorý je spoloèníkom
verejnej obchodnej spoloènosti, sa zvýši o èas• daòovej
straty verejnej obchodnej spoloènosti pripadajúcej na
tohto daòovníka alebo sa zníži o èas• základu dane verejnej obchodnej spoloènosti pripadajúceho na tohto
daòovníka.
(4) Daòová strata u daòovníka, ktorý je komplementárom komanditnej spoloènosti, sa zvýši o èas• daòovej
straty komanditnej spoloènosti pripadajúcej na tohto
daòovníka alebo sa zníži o èas• základu dane komanditnej spoloènosti pripadajúceho na tohto daòovníka.
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(5) Na zistenie daòovej straty, ktorú možno odpoèíta•
pod¾a odseku 1, platia ustanovenia § 17 až 29.
§ 31
Prepoèítací kurz
(1) Na daòové úèely s výnimkou uvedenou v odsekoch 2 a 3 sa používa pri prepoète cudzej meny na slovenskú menu kurz slovenskej koruny k cudzej mene
vyhlásený Národnou bankou Slovenska (ïalej len
„kurz“), ktorý daòovník uplatòuje v úètovníctve.121) Pri
kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu sa použije kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo
predané.
(2) Ak daòovník nie je úètovnou jednotkou, na prepoèet sa použije priemerný kurz za kalendárny mesiac,
v ktorom bol poskytnutý príjem, s výnimkou uvedenou
v odseku 3. Tento kurz sa použije aj na príjmy zo závislej èinnosti plynúce zo zdrojov v zahranièí.
(3) Pri prepoète dane z úrokov na úètoch v cudzej
mene a vkladových listoch znejúcich na cudziu menu,
z ktorých sa daò vyberá pod¾a § 43, použije sa kurz
v deò pripísania úrokov daòovníkovi. Takto vypoèítaná
daò sa zaokrúh¾uje na celé koruny nadol.
(4) Na zápoèet dane zaplatenej v zahranièí sa použije
roèný priemerný kurz za zdaòovacie obdobie, za ktoré
sa podáva daòové priznanie. Ak je zdaòovacím obdobím iné obdobie ako kalendárny rok, na prepoèet sa použije priemer vypoèítaný z priemerných mesaèných
kurzov za obdobie, za ktoré sa daòové priznanie podáva.
PIATA ÈAS•
VYBERANIE A PLATENIE DANE
Prvý oddiel
Daò fyzickej osoby
§ 32
Daòové priznanie
(1) Daòové priznanie za zdaòovacie obdobie je povinný poda• daòovník v lehote pod¾a § 49, ak za zdaòovacie
obdobie dosiahol zdanite¾né príjmy presahujúce 50 %
sumy pod¾a § 11 ods. 1 písm. a), s výnimkou uvedenou
v odseku 4. Daòové priznanie je povinný poda• aj da òovník, ktorého zdanite¾né príjmy za zdaòovacie obdobie nepresiahli 50 % sumy pod¾a § 11 ods. 1 písm. a),
ale vykazuje daòovú stratu. Do sumy zodpovedajúcej
50 % sumy pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) sa nezahàòajú
príjmy, z ktorých sa daò vyberá pod¾a § 43, ak
a) vybraním tejto dane je splnená daòová povinnos•
(§ 43 ods. 6) alebo
b) daòovník neuplatní postup pod¾a § 43 ods. 7.
(2) Daòové priznanie za zdaòovacie obdobie je povinný poda• aj daòovník, ktorý za zdaòovacie obdobie do121

) § 24 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z.
) § 5 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.
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siahol zdanite¾né príjmy len pod¾a § 5, presahujúce
50 % sumy pod¾a § 11 ods. 1 písm. a), ak
a) plynú od zamestnávate¾a so sídlom alebo bydliskom
v zahranièí, ktorý nemá v Slovenskej republike stálu
prevádzkareò (§ 16 ods. 2),
b) plynú zo zdrojov v zahranièí,
c) nemožno z týchto príjmov zrazi• preddavok na daò
[§ 35 ods. 3 písm. a)],
d) daòovník nepožiadal zamestnávate¾a, ktorý je platite¾om dane,122) o vykonanie roèného zúètovania
preddavkov na daò z príjmov zo závislej èinnosti (ïalej len „roèné zúètovanie“) alebo požiadal o vykonanie roèného zúètovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne potrebné doklady (§ 38 ods. 5) na
vykonanie roèného zúètovania.
(3) Daòové priznanie za zdaòovacie obdobie je povinný poda• aj daòovník, ktorému zamestnávate¾, ktorý je
platite¾om dane,122) vykonal roèné zúètovanie, ak v tomto zdaòovacom období daòovník poberal
a) príjmy pod¾a § 5 od viacerých zamestnávate¾ov a zamestnávate¾ovi, ktorý mu vykonal roèné zúètovanie,
nepredložil požadované doklady od každého zamestnávate¾a,
b) iné druhy príjmov pod¾a § 6 až 8 okrem príjmov,
z ktorých sa daò vyberá pod¾a § 43, ak vybraním tejto dane je splnená daòová povinnos• (§ 43 ods. 6)
alebo ak daòovník neuplatní postup pod¾a § 43
ods. 7.
(4) Daòové priznanie nie je povinný poda• daòovník,
ak má
a) príjmy len pod¾a § 5 a nie je povinný poda• daòové
priznanie pod¾a odseku 2 alebo
b) len príjmy, z ktorých sa daò vyberá pod¾a § 43 a neuplatní postup pod¾a § 43 ods. 7.
(5) Daòové priznanie môže poda• aj daòovník, ktorému nevyplýva povinnos• poda• daòové priznanie pod¾a
odsekov 1 a 2.
(6) Daòovník, ktorý podáva daòové priznanie, je povinný uvies• v tomto daòovom priznaní okrem výpoètu
daòovej povinnosti aj osobné údaje v tomto èlenení:
a) priezvisko, meno,
b) titul, rodné èíslo,
c) adresa trvalého pobytu alebo adresa bydliska, ak ide
o daòovníka, ktorý sa na území Slovenskej republiky
obvykle zdržiava, a to ulica, èíslo, poštové smerové
èíslo, obec, štát,
d) priezvisko, meno a rodné èísla osôb, na ktoré daòovník uplatòuje zníženie základu dane [§ 11 ods. 1
písm. b)] a daòový bonus (§ 33).
(7) Okrem údajov uvedených v odseku 6 môže daòovník v daòovom priznaní uvies• aj èíslo telefónu a faxu;
správca dane je oprávnený tieto údaje spracova•.
(8) Ak daòové priznanie podáva za daòovníka zákonný zástupca, právny nástupca alebo zástupca, uvedie
v daòovom priznaní osobné údaje o daòovníkovi pod¾a
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odsekov 6 a 7, za ktorého podáva daòové priznanie,
a svoje osobné údaje pod¾a odsekov 6 a 7.
§ 33
Daòový bonus
(1) Daòovník, ktorý v zdaòovacom období mal zdanite¾né príjmy pod¾a § 5 aspoò vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) alebo ktorý mal zdanite¾né príjmy pod¾a § 6 aspoò vo výške 6-násobku minimálnej mzdy124)
a vykázal základ dane (èiastkový základ dane) z príjmov
pod¾a § 6, môže si uplatni• daòový bonus v sume
4 800 Sk roène na každé vyživované die•a žijúce v domácnosti s daòovníkom;57) prechodný pobyt die•a•a
mimo domácnosti57) nemá vplyv na uplatnenie tohto
daòového bonusu. O sumu daòového bonusu sa znižuje daò.
(2) Za vyživované die•a daòovníka, a to vlastné, osvojené, die•a prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos• rodièov na základe rozhodnutia príslušného
orgánu a die•a druhého z manželov, sa považuje nezaopatrené die•a pod¾a osobitného predpisu.125)
(3) Daòovník, ktorý je rodiè die•a•a alebo u ktorého
ide vo vz•ahu k die•a•u o starostlivos• nahrádzajúcu
starostlivos• rodièov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak die•a s ním žije v domácnosti,57) môže
si uplatni• daòový bonus, ak manžel (manželka) tohto
die•a•a nemá príjmy, pri ktorých možno uplatni• nezdanite¾nú èas• základu dane pod¾a § 11 ods. 1
písm. b).
(4) Ak die•a uvedené v odseku 2 vyživujú
v domácnosti57) viacerí daòovníci, môže si daòový bo nus uplatni• len jeden z nich. Ak sa použije postup pod¾a odseku 5, môže si pomernú èas• daòového bonusu
uplatni• po èas• zdaòovacieho obdobia jeden z daòovníkov a po zostávajúcu èas• druhý z daòovníkov. Ak
podmienky na uplatnenie daòového bonusu spåòa viac
daòovníkov a ak sa nedohodnú inak, daòový bonus sa
uplatòuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná
oprávnená osoba.
(5) Daòovníkovi, ktorý vyživuje die•a len jeden alebo
nieko¾ko kalendárnych mesiacov v zdaòovacom období, možno zníži• daò alebo preddavky na daò z príjmov
pod¾a § 5 len o sumu vo výške 1/12 daòového bonusu
za každý kalendárny mesiac, v ktorom boli splnené
podmienky na jeho uplatnenie. Daòový bonus možno
uplatni• už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa die•a
narodilo alebo v ktorom sa zaèína sústavná príprava
die•a•a na budúce povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos• rodièov na základe rozhodnutia príslušného
orgánu.
(6) Daòový bonus možno uplatni• najviac do výšky
dane vypoèítanej za príslušné zdaòovacie obdobie po123
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d¾a tohto zákona. Ak suma dane vypoèítaná za
príslušné zdaòovacie obdobie je nižšia ako suma uplatòovaného daòového bonusu, daòovník, ktorý podáva
daòové priznanie, požiada miestne príslušného správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daòového bonusu a sumou dane vypoèítanou za
príslušné zdaòovacie obdobie, prièom pri vrátení tejto
sumy správca dane postupuje ako pri vrátení daòového
preplatku;126) ak ide o daòovníka, ktorý má zdanite¾né
príjmy pod¾a § 5 alebo ktorému sa vykonalo roèné zúètovanie, uplatní sa postup pod¾a § 35 ods. 5 a 7 alebo
§ 36 ods. 5, alebo § 38.
(7) Ak daòovník v zdaòovacom období dosiahol zdanite¾né príjmy pod¾a § 5 aspoò vo výške polovice minimálnej mzdy len v niektorých kalendárnych mesiacoch
a zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) priznal
v týchto kalendárnych mesiacoch daòový bonus, nestráca nárok na už priznaný daòový bonus.
(8) Daòový bonus si môže uplatni• aj daòovník, ktorý v zdaòovacom období nedosiahol zdanite¾né príjmy
pod¾a § 5 aspoò vo výške 6-násobku minimálnej
mzdy,123) ak v tomto zdaòovacom období dosiahol zdanite¾né príjmy pod¾a § 6 aspoò vo výške 6-násobku minimálnej mzdy124) a vykázal základ dane (èiastkový základ dane) z príjmov pod¾a § 6.
(9) Ak daòovník v zdaòovacom období poberal zdanite¾né príjmy pod¾a § 5 a zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) priznal daòový bonus len v pomernej
èasti a v tomto zdaòovacom období daòovník vykázal aj
základ dane pod¾a § 6, môže si zostávajúcu pomernú
èas• daòového bonusu nepriznanú zamestnávate¾om,
ktorý je platite¾om dane,122) uplatni• pri podaní daòového priznania.
(10) Daòový bonus pod¾a odsekov 1 až 9 si môže
uplatni• len daòovník s neobmedzenou daòovou povinnos•ou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
(11) Ak daòovník uplatnil alebo zamestnávate¾, ktorý
je platite¾om dane,122) priznal daòový bonus vyšší, ako
ustanovuje tento zákon, je povinný zaplati• sankèný
úrok, aký by bol povinný zaplati• z dlžnej sumy dane
pod¾a osobitného predpisu.127) Ak zamestnávate¾ priznal daòový bonus vyšší, ako ustanovuje tento zákon,
bude sa od neho vymáha• rovnako ako ním nezaplatená daò. Na kontrolu uplatnenia daòového bonusu sa
vz•ahujú ustanovenia osobitného predpisu.128)
§ 34
Platenie preddavkov na daò
(1) Preddavky na daò v priebehu preddavkového obdobia platí daòovník, ktorého posledná známa daòová
povinnos• presiahla 20 000 Sk, prièom preddavkové
obdobie je obdobie od prvého dòa nasledujúceho po

) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
) § 2 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 90/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
) Zákon è. 600/2003 Z. z.
126
) § 63 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
127
) § 35b zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení zákona è. 609/2003 Z. z.
128
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
124
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uplynutí lehoty na podanie daòového priznania za
predchádzajúce zdaòovacie obdobie do posledného
dòa lehoty na podanie daòového priznania v nasledujúcom zdaòovacom období. Po skonèení zdaòovacieho
obdobia sa preddavky na daò zaplatené v tomto zdaòovacom období zapoèítajú na úhradu dane za toto zdaòovacie obdobie.
(2) Daòovník, ktorého posledná známa daòová povinnos• presiahla 20 000 Sk a nepresiahla 500 000 Sk,
platí štvr•roèné preddavky na daò na bežné zdaòovacie
obdobie, a to vo výške 1/4 poslednej známej daòovej
povinnosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Štvr•roèné preddavky na daò sú splatné do konca každého
kalendárneho štvr•roka.
(3) Daòovník, ktorého posledná známa daòová povinnos• presiahla 500 000 Sk, platí mesaèné preddavky na daò na bežné zdaòovacie obdobie, a to vo výške
1/12 poslednej známej daòovej povinnosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Mesaèné preddavky na daò sú
splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.
(4) V odôvodnených prípadoch môže správca dane na
žiados• daòovníka urèi• preddavky inak, ak suma
preddavkov nezodpovedá predpokladanej výške dane,
na ktorú sú platené.
(5) Poslednou známou daòovou povinnos•ou je daò
vypoèítaná zo základu dane uvedeného v poslednom
daòovom priznaní (dodatoènom daòovom priznaní)
alebo zo základu dane, z ktorého bola daò vyrubená
platobným výmerom (dodatoèným platobným výmerom), zníženého o nezdanite¾né èasti základu dane pod¾a § 11 platné v zdaòovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daò pri použití sadzby dane pod¾a § 15
platnej v zdaòovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daò, znížená o zápoèet dane zaplatenej v zahranièí, daòový bonus a o daò vybranú pod¾a § 43, odpoèítavanú ako preddavok na daò. Pri zmene poslednej
známej daòovej povinnosti v bežnom zdaòovacom ob dobí sa preddavky na daò, splatné do tejto zmeny, nemenia.
(6) Daòovník, ktorému zaèali plynú• zdanite¾né príjmy pred skonèením zdaòovacieho obdobia, a daòovník
s neobmedzenou daòovou povinnos•ou, ktorý sa na
území Slovenskej republiky obvykle zdržiava a ktorému plynú príjmy pod¾a § 5 od zamestnávate¾a so sídlom
alebo s bydliskom v zahranièí, ktoré nie sú zdaòované
pod¾a § 35 alebo § 48, platí preddavky na daò z týchto
príjmov na základe žiadosti alebo z podnetu správcu
dane s prihliadnutím na oèakávaný príjem daòovníka
a na ostatné skutoènosti rozhodujúce na vyrubenie
dane.
(7) Ak zo zmluvy, na ktorej základe daòovník s neobmedzenou daòovou povinnos•ou, ktorý sa na území
Slovenskej republiky obvykle zdržiava, poberá príjmy
pod¾a § 5 zo zdrojov na území Slovenskej republiky vyplácané zamestnávate¾om so sídlom alebo s bydliskom
129
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v zahranièí, ktoré nie sú zdaòované pod¾a § 35 alebo
§ 48,
a) vyplýva, po akú dobu sa tento daòovník bude na
území Slovenskej republiky zdržiava•, alebo ak
vznikne nárok na zdanenie jeho príjmov pod¾a medzinárodnej zmluvy, tento daòovník platí preddavky
na daò na základe žiadosti alebo z podnetu správcu
dane už od zaèiatku svojho pobytu na území Slovenskej republiky,
b) nevyplýva dåžka pobytu a tento daòovník sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava alebo jeho
príjmy podliehajú zdaneniu pod¾a medzinárodnej
zmluvy, platí preddavky na daò na základe žiadosti
alebo z podnetu správcu dane už za kalendárny mesiac nasledujúci po uplynutí 183 dní pobytu na území Slovenskej republiky alebo po vzniku nároku na
zdanenie jeho príjmov pod¾a medzinárodnej zmluvy.
(8) Ak daòovník prestal vykonáva• èinnos• alebo pobera• zdanite¾né príjmy, nie je povinný plati• preddavky na daò, a to od platby preddavku, ktorá je splatná po
dni, v ktorom došlo k zmene rozhodujúcich skutoèností; tieto skutoènosti oznámi daòovník správcovi
dane.129)
(9) Preddavky na daò pod¾a predchádzajúcich odsekov neplatí daòovník, ktorý poberal v predchádzajúcom zdaòovacom období len príjmy uvedené v § 7 alebo
§ 8, alebo z ktorých sa daò vyberá pod¾a § 43 alebo príjmy zo závislej èinnosti, ktoré sú zdaòované pod¾a § 35.
(10) Daòovník, ktorého základ dane tvorí súèet èiastkových základov dane a jedným z nich je aj èiastkový
základ dane z príjmov zo závislej èinnosti, neplatí preddavky na daò, ak tento èiastkový základ dane tvorí viac
ako 50 % z celkového základu dane. Ak èiastkový zá klad dane z príjmov zo závislej èinnosti tvorí 50 % a menej, preddavky na daò sa platia v poloviènej výške.
Vyberanie a platenie preddavkov na daò
a dane z príjmov zo závislej èinnosti
§ 35
(1) Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) vyberie preddavok na daò zo zdanite¾nej mzdy s výnimkou
uvedenou v odseku 8. Zdanite¾nou mzdou je úhrn zdanite¾ných príjmov zo závislej èinnosti zúètovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac alebo
zdaòovacie obdobie, znížený o
a) sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný plati• zamestnanec,
b) nezdanite¾nú èas• základu dane na daòovníka [§ 11
ods. 1 písm. a)]; základ dane na výpoèet preddavku
na daò za kalendárny mesiac sa zníži o sumu zodpovedajúcu 1/12 nezdanite¾nej èasti základu dane na
daòovníka [§ 11 ods. 1 písm. a)]; na preukázanú nezdanite¾nú èas• základu dane na manželku (manžela) [§ 11 ods. 1 písm. b)] a na sumu, o ktorú sa znižuje základ dane u poberate¾a dôchodku (§ 11 ods. 2),

) § 31 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
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sa prihliadne až pri roènom zúètovaní za zdaòovacie
obdobie.
(2) Preddavok na daò zo zdanite¾nej mzdy zaokrúhlenej pod¾a § 47, zúètovanej a vyplatenej za kalendárny
mesiac alebo zdaòovacie obdobie je 19 %. Tento preddavok na daò sa zníži o sumu zodpovedajúcu
1/12 sumy daòového bonusu (§ 33).
(3) Preddavok na daò sa zrazí pri výplate alebo pri poukázaní, alebo pri pripísaní zdanite¾nej mzdy zamestnancovi k dobru bez oh¾adu na to, za ktoré obdobie sa
táto zdanite¾ná mzda vypláca. Ak zamestnávate¾, ktorý
je platite¾om dane,122) vykonáva vyúètovanie príjmov zo
závislej èinnosti mesaène, zrazí preddavok na daò pri
vyúètovaní zdanite¾nej mzdy za uplynulý kalendárny
mesiac. Zamestnancovi,
a) ktorého zdanite¾ná mzda spoèíva len v nepeòažnom
plnení alebo nepeòažné plnenie tvorí väèšiu èas•
zdanite¾nej mzdy, keï nemožno zrážku vykona•,
preddavok na daò sa zrazí dodatoène pri najbližšom
peòažnom plnení alebo sa daò vyrovná pri roènom
zúètovaní (§ 38) alebo pri podaní daòového priznania (§ 32),
b) ktorého príjem zo závislej èinnosti a náhrada tohto
príjmu za dovolenku je zložený z korunovej èasti
a z èasti v cudzej mene, preddavok na daò sa zrazí zo
zdanite¾nej mzdy vypoèítanej zo súètu korunovej
èasti a èasti v cudzej mene prepoèítanej na slovenskú menu; ustanovenia osobitného predpisu130)
o zrážkach preddavku na daò sa nepoužijú,
c) ktorému zamestnávate¾ poskytuje k príjmu zo závislej èinnosti zahranièný príspevok pod¾a osobitného
predpisu,131) preddavok na daò sa zrazí zo zdanite¾nej mzdy vypoèítanej zo súètu korunovej èasti a zahranièného príspevku prepoèítaného na slovenskú
menu.
(4) U zamestnanca, ktorý nepodal vyhlásenie pod¾a
§ 36 ods. 6, je zdanite¾nou mzdou úhrn zdanite¾ných
príjmov zo závislej èinnosti, ktoré mu zamestnávate¾,
ktorý je platite¾om dane,122) vyplatil, znížený o sumy
zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný plati•
zamestnanec.
(5) Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) zníži
preddavok na daò o sumu daòového bonusu zamestnancovi, ktorý u neho podal vyhlásenie pod¾a § 36
ods. 6, ak úhrn zdanite¾ných príjmov zo závislej èinnosti vyplatených týmto zamestnávate¾om v príslušnom
kalendárnom mesiaci je u tohto zamestnanca aspoò vo
výške polovice minimálnej mzdy. O túto sumu zníži zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) odvod pred davkov na daò za príslušný kalendárny mesiac.
(6) Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) odvedie preddavky na daò znížené o úhrn daòového bonusu
pod¾a odseku 5 najneskôr do piatich dní po dni výplaty,
poukázania alebo pripísania zdanite¾nej mzdy zamestnancovi k dobru, ak správca dane na žiados• zamestnávate¾a, ktorý je platite¾om dane, neurèí inak.
130
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(7) Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) zod povedá za vyplatenie daòového bonusu. Ak je suma
preddavku na daò zamestnanca, ktorý poberal za kalendárny mesiac zdanite¾ný príjem zo závislej èinnosti
aspoò vo výške polovice minimálnej mzdy od zamestnávate¾a, ktorý je platite¾om dane,122) u ktorého podal vyhlásenie pod¾a § 36 ods. 6, nižšia ako suma daòového
bonusu alebo ak zdanite¾ná mzda tohto zamestnanca
spoèíva len v nepeòažnom plnení, alebo nepeòažné plnenie tvorí väèšiu èas• zdanite¾nej mzdy, keï nemožno
zrážku preddavku na daò vykona•, vyplatí zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) tomuto zamestnancovi sumu daòového bonusu alebo jeho èas• z úhrnnej
sumy preddavkov na daò zrazenej všetkým zamestnancom. Ak je úhrnná suma preddavkov na daò zrazená
všetkým zamestnancom nižšia ako úhrnná suma daòového bonusu pre oprávnených zamestnancov, zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) pri výplate,
pripísaní alebo poukázaní mzdy zamestnancovi k dobru vyplatí zamestnancovi daòový bonus alebo jeho èas•
do výšky ustanovenej týmto zákonom za príslušný kalendárny mesiac zo svojich prostriedkov. V tomto prípade zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) požiada miestne príslušného správcu dane o poukázanie
sumy vo výške rozdielu medzi sumou daòového bonusu pre oprávnených zamestnancov a úhrnnou sumou
preddavkov na daò, ktoré zrazil všetkým zamestnancom. Správca dane je povinný sumu daòového bonusu
uvedenú v žiadosti poukáza• zamestnávate¾ovi, ktorý je
platite¾om dane,122) najneskôr do ôsmich pracovných
dní od doruèenia žiadosti; na tieto úèely správca dane
nevydáva rozhodnutie pod¾a osobitného predpisu.128)
(8) Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) nevyberie preddavok na daò pod¾a predchádzajúcich odsekov, ak
a) je preukázané, že daòovník s neobmedzenou daòovou povinnos•ou, ktorý sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava, platí preddavky na daò
pod¾a § 34,
b) ide o príjmy zamestnanca, ktoré sú zdaòované v zahranièí.
§ 36
Uplatnenie nezdanite¾nej èasti základu
dane na daòovníka a daòového bonusu
(1) Zamestnanec, ktorý si uplatòuje daòový bonus
u zamestnávate¾a, ktorý je platite¾om dane,122) je povinný preukáza• tomuto zamestnávate¾ovi splnenie podmienok na priznanie daòového bonusu najneskôr do
konca kalendárneho mesiaca, v ktorom tieto podmienky spåòa. Na predložené doklady zamestnávate¾, ktorý
je platite¾om dane,122) prihliadne, zaèínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom sa
zamestnávate¾ovi, ktorý je platite¾om dane,122) preukážu; ak zamestnanec nastúpi do zamestnania, na predložené doklady zamestnávate¾, ktorý je platite¾om

) § 37 zákona è. 380/1997 Z. z. v znení zákona è. 563/2001 Z. z.
) Napríklad § 70 zákona è. 380/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 336/2002 Z. z., ktorým
sa ustanovujú podrobnosti na poskytovanie zahranièného príspevku.
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dane,122) prihliadne už v kalendárnom mesiaci, v kto rom zamestnanec nastúpil do zamestnania, ak ich preukáže do konca tohto kalendárneho mesiaca a neuplatnil si ich v tomto kalendárnom mesiaci u iného
zamestnávate¾a, ktorý je platite¾om dane.122)
(2) Ak sa zamestnancovi narodí die•a, die•a si osvojí
alebo die•a prevezme do starostlivosti nahrádzajúcej
starostlivos• rodièov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, zamestnávate¾, ktorý je platite¾om
dane,122) naò prihliadne už v kalendárnom mesiaci,
v ktorom táto skutoènos• nastala, ak zamestnanec
predloží doklad o preukázaní splnenia podmienok na
uplatnenie daòového bonusu do 30 dní odo dòa, keï
táto skutoènos• nastala. Rovnaký postup sa uplatní aj
pri zaèatí sústavnej prípravy plnoletého die•a•a na povolanie.
(3) Ak zamestnanec poberá v kalendárnom mesiaci
zdanite¾nú mzdu súèasne alebo postupne od viacerých
zamestnávate¾ov, ktorí sú platite¾mi dane,122) prihliadne na nezdanite¾nú èas• základu dane na daòovníka
a na daòový bonus iba jeden zamestnávate¾, ktorý je
platite¾om dane,122) u ktorého zamestnanec uplatní nároky pod¾a odsekov 1 a 2.
(4) Ak zamestnanec neuplatòuje nezdanite¾nú èas•
základu dane na daòovníka a nepreukáže splnenie
podmienok na uplatnenie daòového bonusu v priebehu
zdaòovacieho obdobia, zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) uplatní nezdanite¾nú èas• základu dane
na daòovníka a prihliadne na preukázané podmienky
na priznanie daòového bonusu dodatoène pri roènom
zúètovaní, ak ich zamestnanec preukáže najneskôr do
15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaòovacieho obdobia, za ktoré si uplatòuje nezdanite¾nú èas•
základu dane na daòovníka a daòový bonus, alebo si ich
zamestnanec uplatní pri podaní daòového priznania.
(5) Ak zamestnanec nepoberal za kalendárny mesiac
zdanite¾ný príjem zo závislej èinnosti v peòažnej alebo
v nepeòažnej forme aspoò v sume polovice minimálnej
mzdy u zamestnávate¾a, ktorý je platite¾om dane,122)
u ktorého si uplatòuje nezdanite¾nú èas• základu dane
na daòovníka a daòový bonus, uplatní túto èas• daòového bonusu pri roènom zúètovaní alebo pri podaní daòového priznania, ak úhrn zdanite¾ných príjmov zo závislej èinnosti za obdobie, za ktoré zamestnávate¾,
ktorý je platite¾om dane,122) vykonal roèné zúètovanie
alebo za ktoré zamestnanec podáva daòové priznanie,
dosiahne aspoò sumu 6-násobku minimálnej mzdy.
(6) Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) prihliadne na nezdanite¾nú èas• základu dane na daòovníka a na daòový bonus, ak zamestnanec podá do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania,
a každoroène najneskôr do konca januára alebo v priebehu zdaòovacieho obdobia písomné vyhlásenie o tom,
a) že uplatòuje daòový bonus a že spåòa podmienky na
jeho priznanie, prípadne kedy a ako sa zmenili,
b) že súèasne za rovnaké zdaòovacie obdobie neuplatòuje nárok na nezdanite¾nú èas• základu dane na
daòovníka a daòový bonus u iného zamestnávate¾a
a že právo na daòový bonus na tie isté osoby súèasne
za rovnaké zdaòovacie obdobie neuplatòuje iný daòovník,
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c) èi je poberate¾om dôchodku uvedeného v § 11 ods. 2.
(7) Ak dôjde v priebehu zdaòovacieho obdobia k zmene podmienok rozhodujúcich na priznanie daòového
bonusu, zamestnanec je povinný oznámi• tieto skutoènosti písomne, napríklad zmenou vo vyhlásení pod¾a
odseku 6 zamestnávate¾ovi, ktorý je platite¾om
dane,122) u ktorého si daòový bonus uplatòuje, najneskôr posledný deò kalendárneho mesiaca, v ktorom
zmena nastala. Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om
dane,122) poznamená zmenu na mzdovom liste zamestnanca.
(8) Ak dôjde v priebehu zdaòovacieho obdobia k zmene zamestnávate¾a, u ktorého zamestnanec uplatòuje
nárok na nezdanite¾nú èas• základu dane na daòovníka alebo na daòový bonus, zamestnanec je povinný
túto skutoènos• potvrdi• podpisom vo vyhlásení pod¾a
odseku 6 u toho zamestnávate¾a, u ktorého uplatòoval
nárok na nezdanite¾nú èas• základu dane a daòový bonus ku dòu, keï táto skutoènos• nastala.
§ 37
Spôsob preukazovania nároku na
zníženie základu dane a na daòový bonus
(1) Nárok na zníženie základu dane preukazuje zamestnanec zamestnávate¾ovi, ktorý je platite¾om
dane,122)
a) predložením dokladu o oprávnenosti nároku na
uplatnenie nezdanite¾nej èasti základu dane pod¾a
§ 11 ods. 1 písm. b) a vyhlásením o výške vlastného
príjmu manželky (manžela),
b) rozhodnutím o priznaní dôchodku (§ 11 ods. 2), ak
suma takéhoto dôchodku v úhrne nepresahuje
sumu ustanovenú v § 11 ods. 1 písm. a).
(2) Nárok na priznanie daòového bonusu preukazuje
zamestnanec zamestnávate¾ovi, ktorý je platite¾om
dane,122)
a) predložením dokladu o oprávnenosti nároku na priznanie daòového bonusu na vyživované die•a a potvrdením školy, že die•a žijúce so zamestnancom
v domácnosti57) sa sústavne pripravuje na povolanie
štúdiom,125) alebo potvrdením príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované die•a,
b) potvrdením príslušného územného úradu o tom, že
die•a žijúce so zamestnancom v domácnosti57) sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravova• na povolanie štúdiom alebo vykonáva• zárobkovú èinnos• pre chorobu alebo úraz, alebo
potvrdením príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované die•a.
(3) Doklady uvedené v odseku 1 písm. a) a b) platia
dovtedy, kým nedôjde k zmene údajov v nich uvedených. Potvrdenie školy o tom, že die•a žijúce so zamestnancom v domácnosti57) sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, platí vždy na školský rok, na ktorý
bolo vydané. Platnos• dokladov uvedených v odseku 1
písm. b) je podmienená tým, že zamestnanec každoroène potvrdí podpisom vo vyhlásení (§ 36 ods. 6) platnos•
rozhodnutia o priznaní dôchodku. Doklady platia za
predpokladu, že u zamestnanca a ním vyživovaných
osôb sa nezmenili skutoènosti rozhodujúce na prizna-
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nie nezdanite¾nej èasti základu dane [§ 11 ods. 1
písm. b)] a daòového bonusu.
§ 38
Roèné zúètovanie
(1) Zamestnanec, ktorý v zdaòovacom období poberal príjmy len zo závislej èinnosti a príjmy, z ktorých sa
vyberá daò pod¾a § 43, pri ktorých neuplatní postup
pod¾a § 43 ods. 7, môže písomne požiada• posledného
zamestnávate¾a, ktorý je platite¾om dane,122) u ktorého
si uplatòoval nezdanite¾nú èas• základu dane na daòovníka a daòový bonus, najneskôr do 15. februára
roka nasledujúceho po uplynutí zdaòovacieho obdobia
o vykonanie roèného zúètovania z úhrnnej sumy zdanite¾nej mzdy od všetkých zamestnávate¾ov, ktorí sú platite¾mi dane.122) Ak zamestnanec neuplatòoval nezdanite¾nú èas• základu dane na daòovníka a daòový
bonus v zdaòovacom období u žiadneho zamestnávate¾a, ktorý je platite¾om dane,122) môže požiada• o vykonanie roèného zúètovania ktoréhoko¾vek z nich. Ak zamestnanec nepožiada o roèné zúètovanie, je povinný
poda• daòové priznanie (§ 32).
(2) Roèné zúètovanie vykonáva zamestnávate¾, ktorý
je platite¾om dane,122) na žiados• zamestnanca uvedeného v odseku 1. Ak zamestnanec v zdaòovacom období neuplatòoval nezdanite¾nú èas• základu dane na daòovníka a daòový bonus, tento zamestnávate¾ na ne
prihliadne dodatoène pri roènom zúètovaní, ak zamestnanec preukáže, že na uplatnenie nezdanite¾nej èasti
základu dane na daòovníka a na daòový bonus mal nárok.
(3) Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) vykoná roèné zúètovanie pod¾a odsekov 1 a 2 len u zamestnanca, ktorý nie je povinný poda• daòové priznanie
pod¾a § 32.
(4) Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) vykoná výpoèet dane a súèasne prihliadne na zrazené preddavky na daò a na nezdanite¾nú èas• základu dane na
manželku (manžela) alebo na nezdanite¾nú èas• základu dane na daòovníka u toho zamestnanca, ktorý je poberate¾om dôchodku (§ 11 ods. 2), a na daòový bonus,
ak zamestnanec do 15. februára po uplynutí zdaòovacieho obdobia žiada o vykonanie roèného zúètovania
a podpíše vyhlásenie, v ktorom uvedie,
a) že nepoberal v uplynulom zdaòovacom období
okrem zdanite¾ných príjmov zo závislej èinnosti
a príjmov, z ktorých sa daò vyberá pod¾a § 43, pri
ktorých neuplatnil postup pod¾a § 43 ods. 7, iné zdanite¾né príjmy,
b) sumu vlastného príjmu manželky (manžela) žijúcej
s ním v domácnosti,57) ak v uplynulom zdaòovacom
období nepresiahla sumu pod¾a § 11 ods. 1 písm. b),
c) sumu dôchodku (§ 11 ods. 2), ak v uplynulom zdaòovacom období nepresiahla v úhrne sumu pod¾a § 11
ods. 1 písm. a).
(5) Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane, ) vykoná roèné zúètovanie pod¾a odsekov 1 a 2 na základe
údajov o zdanite¾nej mzde (§ 35 ods. 1), ktoré je povinný
vies• pod¾a tohto zákona (§ 39), dokladov preukazujú122

Strana 5637

cich nárok na zníženie základu dane a na daòový bonus a potvrdení o úhrne zúètovaných a vyplatených
príjmov zo závislej èinnosti a o zrazených preddavkoch
na daò z týchto príjmov, o nedoplatku dane z nepeòažných zdanite¾ných príjmov a o priznanom a vyplatenom
daòovom bonuse od všetkých zamestnávate¾ov, ktorí
sú platite¾mi dane. Zamestnanec je povinný doklady za
uplynulé zdaòovacie obdobie predloži• zamestnávate¾ovi, ktorý je platite¾om dane, najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaòovacieho obdobia. Ak zamestnanec požiada zamestnávate¾a, ktorý
je platite¾om dane, o vykonanie roèného zúètovania
a nepredloží požadované doklady v ustanovenom ter míne, je povinný poda• daòové priznanie (§ 32).
(6) Roèné zúètovanie a výpoèet dane vykoná zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) najneskôr do
31. marca roka nasledujúceho po uplynutí zdaòovacieho obdobia. Rozdiel medzi vypoèítanou daòou
a úhrnom zrazených preddavkov na daò v prospech zamestnanca vráti a daòový bonus alebo jeho èas• do výšky ustanovenej týmto zákonom vyplatí zamestnávate¾,
ktorý je platite¾om dane,122) zamestnancovi po vykonaní roèného zúètovania, najneskôr však pri zúètovaní
mzdy za apríl v roku, v ktorom sa zúètovanie preddavkov vykonáva. O vrátený rozdiel z roèného zúètovania
zníži zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) odvod
preddavkov na daò (dane) najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa roèné zúètovanie vykonalo,
alebo sa uplatní postup pod¾a § 35 ods. 7. Ak zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) postupoval pod¾a
§ 36 ods. 5, zníži odvod preddavku na daò (dane) aj
o sumu daòového bonusu najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa roèné zúètovanie vykonalo,
alebo uplatní postup pod¾a § 35 ods. 7.
(7) Daòový nedoplatok vyplývajúci z roèného zúètovania zráža zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122)
zamestnancovi zo zdanite¾nej mzdy najneskôr do konca zdaòovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo roèné
zúètovanie. Ak zamestnávate¾, ktorý je platite¾om
dane,122) postupoval pod¾a § 36 ods. 5, daòový nedoplatok vyplývajúci z roèného zúètovania zníži o sumu daòového bonusu. Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om
dane,122) odvedie zrazený nedoplatok alebo zrazenú
èas• nedoplatku správcovi dane v najbližšom termíne
na odvod preddavkov na daò.
(8) Ak zamestnanec uvedený v odseku 1 nemôže požiada• o vykonanie roèného zúètovania z dôvodu zániku zamestnávate¾a, ktorý je platite¾om dane,122) bez
právneho nástupcu, je povinný poda• daòové priznanie
pod¾a § 32.
Povinnosti zamestnávate¾a,
ktorý je platite¾om dane
§ 39
(1) Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) je povinný vies• pre zamestnancov mzdové listy s výnimkou
uvedenou v odseku 3 a výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie za každý kalendárny mesiac aj za celé zdaòovacie obdobie.
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(2) Mzdový list musí na daòové úèely obsahova•
a) meno a priezvisko zamestnanca, a to aj predchádzajúce,
b) rodné èíslo zamestnanca,
c) adresu trvalého pobytu zamestnanca,
d) mená, priezviská a rodné èísla osôb, na ktoré zamestnanec uplatòuje nezdanite¾nú èas• základu
dane [§ 11 ods. 1 písm. b)] a daòový bonus,
e) výšku jednotlivých nezdanite¾ných èastí základu
dane s uvedením dôvodu ich priznania,
f) za každý kalendárny mesiac
1. poèet dní výkonu práce,
2. úhrn zúètovaných zdanite¾ných miezd bez oh¾adu
na to, èi ide o peòažné plnenie alebo o nepeòažné
plnenie,
3. sumy oslobodené od dane,
4. sumy poistného a príspevku, ktoré je povinný plati• zamestnanec,
5. základ dane, nezdanite¾né èasti základu dane,
zdanite¾nú mzdu, preddavok na daò,
6. sumu daòového bonusu,
g) za zdaòovacie obdobie súèet jednotlivých údajov
uvedených v písmene f).
(3) Údaje uvedené v odseku 2 písm. a) až c) sa neuvádzajú u osôb, na ktoré sa vz•ahujú osobitné spôsoby
vykazovania údajov pod¾a osobitného predpisu;132) pritom pri údajoch uvedených v odseku 2 písm. d) sa namiesto rodného èísla uvádza dátum narodenia.
(4) Ak zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) nevedie pre zamestnancov, ktorí poberajú len nepeòažné
príjmy uvedené v § 5 ods. 3, mzdové listy, je povinný
vies• evidenciu (zoznam) obsahujúcu meno a priezvisko zamestnanca, a to aj predchádzajúce, jeho rodné
èíslo, adresu trvalého pobytu, údaj o trvaní pracovnej
èinnosti a úhrn nepeòažných príjmov uvedených v § 5
ods. 3.
(5) Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdanite¾nú mzdu, vystavi• doklad o súhrnných údajoch
uvedených na mzdovom liste, prípadne v evidencii pod¾a odseku 4, ktoré sú rozhodujúce na výpoèet zdanite¾nej mzdy, preddavkov na daò, dane a na priznanie
daòového bonusu za príslušné zdaòovacie obdobie
a doruèi• zamestnancovi najneskôr do
a) 10. marca zdaòovacieho obdobia, v ktorom sa podáva daòové priznanie, alebo
b) konca apríla roku, v ktorom zamestnancovi zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) vykonal roèné
zúètovanie.
(6) Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) je povinný na žiados• zamestnanca, ktorému vykonal roèné
zúètovanie a ktorému za toto zdaòovacie obdobie
vznikla povinnos• poda• daòové priznanie, do desiatich
dní od doruèenia tejto žiadosti vyda• doplnený doklad
o vykonanom roènom zúètovaní, a to o údaj o vysporiadaní daòového nedoplatku alebo preplatku alebo daòo132

vého bonusu
zúètovania.
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vyplývajúceho

z

tohto

roèného

(7) Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) je
povinný na žiados• zamestnanca vystavi• aj potvrdenie
o zaplatení dane na úèely § 50.
(8) Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) je
povinný kópie dokladov uvedených v odsekoch 1 a 4 až
6 uchováva• po dobu ustanovenú osobitným predpisom.1)
(9) Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) je
povinný predklada• miestne príslušnému správcovi
dane v lehote pod¾a § 49
a) preh¾ad o zrazených a odvedených preddavkoch na
daò z príjmov zo závislej èinnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, a o daòovom bonuse za uplynulý ka lendárny štvr•rok (ïalej len „preh¾ad“),
b) hlásenie o vyúètovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej èinnosti znížených o sumy pod¾a § 5 ods. 8
a o daòovom bonuse (ïalej len „hlásenie“), poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez oh¾adu na
to, èi ide o peòažné alebo nepeòažné plnenie za uplynulé zdaòovacie obdobie, a o zrazených preddavkoch na daò; hlásenie obsahuje aj meno, priezvisko,
adresu trvalého pobytu osoby, ktorej bol príjem poskytnutý, jej rodné èíslo, výšku zrazeného preddavku
na daò, sumu priznaného a vyplateného daòového
bonusu, zrazenú daò a základ dane, ak nejde o osoby, na ktoré sa vz•ahujú osobitné spôsoby vykazovania údajov pod¾a osobitného predpisu.132)
(10) Preh¾ad a hlásenie pod¾a odseku 9 sa predkladá
na tlaèive, ktorého vzor urèí Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo“).
§ 40
(1) Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) ktorý
zrazil zamestnancovi vyššiu daò, ako bol povinný zrazi•
pod¾a tohto zákona, vráti tomuto zamestnancovi pre platok dane, ak neuplynuli tri roky od konca zdaòovacieho obdobia, v ktorom preplatok dane vznikol. Ak
tento zamestnávate¾ zrazil zamestnancovi v bežnom
zdaòovacom období preddavky na daò vyššie, ako bol
povinný pod¾a tohto zákona, vráti tomuto zamestnancovi vzniknutý preplatok na preddavkoch na daò v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, najneskôr do
31. marca nasledujúceho roku, ak mu do tohto termínu nebolo vykonané roèné zúètovanie alebo ak nepodal
daòové priznanie. O vrátený preplatok dane alebo preplatok na preddavkoch na daò zníži zamestnávate¾,
ktorý je platite¾om dane,122) ïalší nasledujúci odvod
preddavkov na daò správcovi dane.
(2) Zamestnancovi, ktorému zamestnávate¾, ktorý je
platite¾om dane,122) priznal alebo vyplatil za zdaòovacie
obdobie daòový bonus v nižšej sume, ako bol povinný
pod¾a tohto zákona, vráti zamestnávate¾ zamestnancovi sumu rozdielu daòového bonusu, ak neuplynuli tri
roky od konca zdaòovacieho obdobia, v ktorom tento

) § 267 zákona è. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej služby, Zboru väzenskej
a justiènej stráže Slovenskej republiky a Železniènej polície.

Èiastka 243

Zbierka zákonov è. 595/2003

rozdiel vznikol. Ak zamestnávate¾, ktorý je platite¾om
dane,122) zamestnancovi v bežnom zdaòovacom období
priznal alebo vyplatil daòový bonus v nižšej sume, ako
bol povinný pod¾a tohto zákona, vráti tomuto zamestnancovi sumu rozdielu daòového bonusu v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka, ak mu do tohto termínu nebolo
vykonané roèné zúètovanie alebo ak nepodal daòové
priznanie. O vrátenú sumu rozdielu daòového bonusu
zníži zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) ïalší
nasledujúci odvod preddavkov na daò správcovi dane
alebo uplatní postup pod¾a § 35 ods. 7.
(3) Ak zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122)
a) nezrazil zamestnancovi daò, ktorú mal zrazi• vo výške ustanovenej týmto zákonom, môže ju dodatoène
zrazi• iba vtedy, ak od doby, keï sa daò nesprávne
zrazila, neuplynulo viac ako 12 mesiacov,
b) nezrazil zamestnancovi preddavok na daò vo výške,
v ktorej ho mal zrazi• pod¾a tohto zákona, môže tento
nedoplatok na preddavku dodatoène zrazi• najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka,
c) priznal alebo vyplatil vyššiu sumu daòového bonusu, ako bol povinný pod¾a tohto zákona, môže ju dodatoène vybra• od zamestnanca zvýšením preddavku na daò alebo dane iba vtedy, ak od doby, keï
nesprávne priznal alebo vyplatil vyššiu sumu daòového bonusu, neuplynulo viac ako 12 mesiacov.
(4) Ak zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) zavinením zamestnanca
a) daò nezrazil alebo zrazil v nesprávnej výške, zrazí ju
vrátane príslušenstva do troch rokov od konca zdaòovacieho obdobia, v ktorom došlo k jej nesprávnej
zrážke alebo v ktorom nebola zrazená vôbec,
b) daòový bonus priznal a vyplatil vo vyššej sume, ako
je ustanovené týmto zákonom, vyberie ho vrátane
príslušenstva od zamestnanca zvýšením preddavku
na daò alebo dane do troch rokov od konca zdaòovacieho obdobia, v ktorom došlo k jeho nesprávnemu
uplatneniu.
(5) Ak nemôže zamestnávate¾, ktorý je platite¾om
dane,122) zrazi• zo zdanite¾nej mzdy zamestnanca nedoplatok dane z dôvodu pod¾a odseku 4 písm. a) a nedoplatok dane, ktorý vyplýva z roèného zúètovania, alebo
ak nemôže vybra• od zamestnanca daòový bonus pod¾a
odseku 4 písm. b) a vyššiu sumu daòového bonusu,
ako je ustanovená týmto zákonom, ktorá vyplýva z roèného zúètovania, z dôvodu, že mu už nevypláca mzdu,
alebo z dôvodu, že nemožno zamestnancovi pod¾a osobitných predpisov zrážku vykona•, vyberie nedoplatok
dane alebo sumu rozdielu daòového bonusu správca
dane príslušný pod¾a trvalého pobytu zamestnanca. Na
tento úèel zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122)
zašle všetky potrebné doklady do 30 dní odo dòa, keï
táto skutoènos• nastala alebo keï ju tento zamestnávate¾ zistil. Zamestnanec je povinný daòový nedoplatok
vzniknutý jeho zavinením vrátane príslušenstva alebo
sumu rozdielu daòového bonusu vrátane príslušenstva uhradi• miestne príslušnému správcovi dane najneskôr do konca zdaòovacieho obdobia, v ktorom
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správca dane úkon vykonal alebo v ktorom bolo rozhodnutie o tomto daòovom nedoplatku alebo sume
rozdielu daòového bonusu zamestnancovi doruèené.
To platí, ak je nedoplatok dane alebo suma rozdielu daòového bonusu vyššia ako 100 Sk.
(6) Dodatoène zrazenú alebo vybratú daò alebo preddavok na daò pod¾a odsekov 3 a 4 zamestnávate¾, ktorý
je platite¾om dane,122) odvedie správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daò, ak neuplatní postup pod¾a § 35 ods. 7 alebo ak dodatoène vybratú
sumu rozdielu daòového bonusu pod¾a odsekov 3 a 4
nepoužije na priznanie daòového bonusu inému zamestnancovi.
(7) Dodatoène vyrubenú daò a preddavky na daò
uhradí zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122)
správcovi dane do piatich dní po doruèení dodatoèného
platobného výmeru.
(8) Ak zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) odviedol preddavky na daò alebo daò vyššou sumou, ako
bol povinný odvies•, a nemôže o túto sumu zníži• odvod
preddavkov na daò, požiada správcu dane o vrátenie
tejto sumy. Rovnaký postup sa môže uplatni• aj v prípade rozdielu vyplývajúceho z roèného zúètovania.
Správca dane vráti požadovanú sumu zamestnávate¾ovi, ktorý je platite¾om dane,122) do jedného mesiaca od
doruèenia žiadosti.
Druhý oddiel
Daò právnickej osoby
§ 41
Daòové priznanie a zdaòovacie obdobie
(1) Daòové priznanie za predchádzajúce zdaòovacie
obdobie je povinný poda• daòovník v lehote pod¾a § 49.
Daòovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie, Národná banka Slovenska a Fond národného
majetku Slovenskej republiky nemusia poda• daòové
priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom
dane, a príjmy, z ktorých sa daò vyberá pod¾a § 43. Obèianske združenia nemusia poda• daòové priznanie, ak
majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy,
z ktorých sa daò vyberá pod¾a § 43, a príjmy oslobodené
od dane pod¾a § 13 ods. 2 písm. b). Rozpoètové organizácie a príspevkové organizácie nemusia poda• daòové
priznanie, ak majú okrem príjmov, z ktorých sa daò vyberá pod¾a § 43, len príjmy oslobodené od dane.
(2) Zo zdanite¾ných príjmov daòovníka, ktorý zanikol
bez likvidácie, podáva daòové priznanie jeho právny
nástupca. Ak ide o daòovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, daòové priznanie podáva správca konkurznej podstaty.
(3) Ak sa daòovník zrušuje s likvidáciou, zdaòovacie
obdobie, ktoré sa zaèalo pred vstupom daòovníka do
likvidácie, konèí sa dòom predchádzajúcim dòu jeho
vstupu do likvidácie.
(4) Zdaòovacie obdobie daòovníka, ktorý vstúpil do
likvidácie, sa zaèína dòom jeho vstupu do likvidácie

Strana 5640

Zbierka zákonov è. 595/2003

a konèí sa dòom skonèenia likvidácie.133) Ak sa likvidácia neskonèí do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daòovník vstúpil do likvidácie,
konèí sa toto zdaòovacie obdobie 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daòovník
vstúpil do likvidácie. Ak daòovník neskonèil likvidáciu
do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku,
v ktorom daòovník vstúpil do likvidácie, je až do skonèenia likvidácie zdaòovacím obdobím kalendárny rok.
Ak sa likvidácia skonèí v priebehu kalendárneho roka,
konèí sa toto zdaòovacie obdobie dòom skonèenia likvidácie.
(5) Ak je na daòovníka vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, konèí sa zdaòovacie obdobie dòom
predchádzajúcim dòu vyhlásenia konkurzu alebo po volenia vyrovnania.
(6) Zdaòovacie obdobie daòovníka, na ktorého bol
vyhlásený konkurz, sa zaèína dòom vyhlásenia konkurzu a konèí sa dòom zrušenia konkurzu. Ak konkurz
nebol zrušený do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol na daòovníka vyhlásený
konkurz, konèí sa toto zdaòovacie obdobie 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol
na daòovníka vyhlásený konkurz. Ak konkurz nebol
zrušený do 31. decembra druhého roka nasledujúceho
po roku, v ktorom bol na daòovníka vyhlásený konkurz, je až do zrušenia konkurzu zdaòovacím obdobím
kalendárny rok. Ak sa konkurz zruší v priebehu kalendárneho roka, konèí sa zdaòovacie obdobie dòom zrušenia konkurzu. Po zrušení konkurzu sa zdaòovacie
obdobie zaèína dòom nasledujúcim po zrušení konkurzu a konèí sa 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom bol zrušený konkurz.
(7) Zdaòovacie obdobie daòovníka, ktorému bolo povolené vyrovnanie, sa zaèína dòom povolenia vyrovnania a konèí sa dòom skonèenia vyrovnania. Ak vyrovnanie nebolo ukonèené do 31. decembra druhého roka
nasledujúceho po roku, v ktorom bolo povolené vyrovnanie, konèí sa toto zdaòovacie obdobie 31. decembra
druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom bolo
povolené vyrovnanie. Ak vyrovnanie nebolo ukonèené
do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku,
v ktorom bolo povolené vyrovnanie, je až do skonèenia
vyrovnania zdaòovacím obdobím kalendárny rok. Ak
sa vyrovnanie skonèí v priebehu kalendárneho roka,
konèí sa zdaòovacie obdobie dòom skonèenia vyrovnania. Po skonèení vyrovnania sa zdaòovacie obdobie zaèína dòom nasledujúcim po skonèení vyrovnania
a konèí sa 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom
bolo skonèené vyrovnanie.
(8) Ak sa na daòovníka v likvidácii vyhlási konkurz,
zdaòovacie obdobie pod¾a odseku 4 sa konèí ku dòu
pod¾a odseku 6.
(9) Ak sa po skonèení konkurzu
a) zaène likvidácia, zdaòovacie obdobie daòovníka
v likvidácii sa zaèína dòom jeho vstupu do likvidácie
a konèí sa pod¾a odseku 4,
133

) § 75 ods. 1 Obchodného zákonníka.
) § 3 ods. 6 a 7 zákona è. 431/2002 Z. z.

134

Èiastka 243

b) pokraèuje v likvidácii, zdaòovacie obdobie daòovníka v likvidácii sa zaèína dòom nasledujúcim po
skonèení konkurzu a konèí sa 31. decembra roka,
v ktorom sa skonèil konkurz; ustanovenia odseku 4
tretej a štvrtej vety platia rovnako.
(10) Pri zrušení daòovníka zamietnutím návrhu na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku sa zda òovacie obdobie konèí dòom predchádzajúcim dòu zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku daòovníka.
(11) Ak sa zrušil daòovník zamietnutím návrhu na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zaèína
sa zdaòovacie obdobie dòom jeho zrušenia a konèí sa
dòom, ku ktorému sa zostaví posledná úètovná závierka pred podaním návrhu na výmaz z obchodného registra.
(12) Ak správca dane pod¾a osobitného predpisu134)
povolí, aby bol úètovným obdobím hospodársky rok,
súèasne povolí, aby bol hospodársky rok aj zdaòovacím
obdobím. Na termín predloženia daòového priznania sa
v tomto prípade primerane použijú ustanovenia tohto
zákona o termínoch predkladania daòového priznania.
Pri zmene zdaòovacieho obdobia, ktorým je kalendárny
rok, na hospodársky rok sa obdobie od zaèiatku kalendárneho roka do dòa predchádzajúceho zmene zdaòovacieho obdobia na hospodársky rok považuje za samostatné zdaòovacie obdobie.
§ 42
Platenie preddavkov na daò
(1) Daòovník, ktorého daò za predchádzajúce zdaòovacie obdobie vypoèítaná pod¾a odseku 6 presiahla
500 000 Sk, je povinný plati•, poènúc prvým mesiacom
nasledujúceho zdaòovacieho obdobia, mesaèné preddavky na daò vo výške 1/12 dane za predchádzajúce
zdaòovacie obdobie, a to vždy do konca príslušného
mesiaca. Daòovník vyrovná celoroènú daò v lehote na
podanie daòového priznania.
(2) Daòovník, ktorého daò v predchádzajúcom zda òovacom období vypoèítaná pod¾a odseku 6 presiahla
50 000 Sk a nepresiahla 500 000 Sk, platí štvr•roèné
preddavky na daò na bežné zdaòovacie obdobie, a to vo
výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaòovacie obdobie.
Štvr•roèné preddavky na daò sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvr•roka. Daòovník vyrovná
celoroènú daò v lehote na podanie daòového priznania.
(3) Ak správca dane neurèí platenie preddavkov na
daò pod¾a odseku 11, preddavky na daò neplatí
a) daòovník, ktorého daò za predchádzajúce zdaòovacie obdobie vypoèítaná pod¾a odseku 6 nepresiahla
50 000 Sk,
b) daòovník v likvidácii, v konkurze alebo vyrovnaní
v zdaòovacom období pod¾a § 41 ods. 4, 6 a 7,
c) daòovník pod¾a odsekov 8 a 9.
(4) Daòovník, ktorý vznikol poèas kalendárneho roka
iným spôsobom ako zlúèením, splynutím alebo rozde-
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lením, platí preddavky na daò v termínoch a vo výške
urèených na základe predpokladanej dane. Daòovník
je povinný nahlási• výšku predpokladanej dane do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daòovník vznikol, keï sú preddavky na daò za toto
obdobie splatné. Ak tento daòovník vznikol poèas po sledných troch mesiacov pred koncom roka, neplatí
v roku, v ktorom vznikol, preddavky na daò. Daòovník,
ktorý poèas roka
a) zmenil právnu formu, pokraèuje v platení preddavkov na daò vo výške vypoèítanej z dane za predchádzajúce zdaòovacie obdobie predchádzajúce zdaòovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zmene právnej
formy,
b) vznikol splynutím, platí preddavky na daò vo výške
vypoèítanej zo súètu dane daòovníkov zaniknutých
splynutím za zdaòovacie obdobie predchádzajúce
zdaòovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daòovníkov,
c) sa zlúèil s iným daòovníkom, platí preddavky na daò
vo výške vypoèítanej zo súètu dane
1. daòovníka zaniknutého zlúèením za zdaòovacie
obdobie predchádzajúce zdaòovaciemu obdobiu,
v ktorom došlo k zániku daòovníka,
2. daòovníka, s ktorým sa zlúèil zaniknutý daòovník, za zdaòovacie obdobie predchádzajúce zda òovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zlúèeniu,
d) vznikol rozdelením, platí preddavky na daò v pomernej výške vypoèítanej z dane daòovníka zaniknutého
rozdelením za zdaòovacie obdobie predchádzajúce
zdaòovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daòovníka, zodpovedajúcej pomeru vlastného imania
zaniknutého daòovníka prevzatého daòovníkom
vzniknutým rozdelením.
(5) Ak sa daò za predchádzajúce zdaòovacie obdobie
týkala len èasti zdaòovacieho obdobia, je daòovník pri
platení preddavkov na daò povinný vypoèíta• si daòovú
povinnos• za celé predchádzajúce zdaòovacie obdobie.
Výpoèet sa vykoná tak, že daò za èas• predchádzajúceho zdaòovacieho obdobia sa vydelí poètom mesiacov
odo dòa vzniku daòovníka do konca tohto zdaòovacieho obdobia a vynásobí sa dvanástimi. Ak daòovník
existoval v predchádzajúcom zdaòovacom období menej ako tri mesiace, platí preddavky na daò na základe
predpokladanej dane, ktorej výšku je povinný nahlási•
do konca tretieho mesiaca zdaòovacieho obdobia, na
ktoré sú platené preddavky na daò, prièom preddavky
na daò za toto obdobie sú splatné v termíne, v ktorom je
povinný nahlási• predpokladanú daò.
(6) Daòou za predchádzajúce zdaòovacie obdobie sa
rozumie daò vypoèítaná zo základu dane uvedeného
v daòovom priznaní podanom za zdaòovacie obdobie
bezprostredne predchádzajúce zdaòovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daò, pri použití
sadzby dane pod¾a § 15 platnej v zdaòovacom období,
na ktoré sú platené preddavky na daò, znížená o zápoèet dane zaplatenej v zahranièí a o daò vybranú pod¾a
§ 43 odpoèítavanú ako preddavok na daò.
(7) Do lehoty na podanie daòového priznania, v ktorom je uvedená daò za predchádzajúce zdaòovacie obdobie, platí daòovník preddavky na daò vypoèítané
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z dane na základe poslednej známej daòovej povinnosti
uvedenej v daòovom priznaní podanom za zdaòovacie
obdobie pred predchádzajúcim zdaòovacím obdobím.
Daòovník, ktorý platí preddavky na daò pod¾a odseku 4 písm. b) a c), do lehoty na podanie daòového priznania platí preddavky na daò v termíne a vo výške urèenej na základe predpokladanej dane.
(8) Daòovník, ktorý podáva daòové priznanie prvýkrát, v zdaòovacom období, v ktorom má by• podané
daòové priznanie, do lehoty na jeho podanie neplatí
preddavky na daò. Sumu preddavkov na daò splatných
do lehoty na podanie daòového priznania vyrovná v lehote na podanie daòového priznania vo výške vypoèítanej z dane uvedenej v daòovom priznaní.
(9) Ak zaplatené preddavky na daò pod¾a odseku 7
sú nižšie, ako vyplývajú z výpoètu pod¾a daòového priznania, v ktorom je uvedená daò za predchádzajúce
zdaòovacie obdobie, daòovník je povinný zaplati• rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daò od
zaèiatku zdaòovacieho obdobia do 30 dní po lehote na
podanie daòového priznania. Ak sú zaplatené preddavky na daò vyššie, použijú sa na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daòovníkovi vrátia.
(10) Správca dane môže urèi• platenie preddavkov na
daò daòovníkovi so sídlom v zahranièí, vykonávajúcemu na území Slovenskej republiky stavebnú alebo
montážnu èinnos•, ak miesto alebo zariadenie na vý kon tejto èinnosti je považované za stálu prevádzkareò
pod¾a § 16 ods. 2.
(11) Správca dane môže urèi• platenie preddavkov na
daò inak, ak ide o ich platenie na základe výšky predpokladanej dane, výšky urèenej pod¾a odsekov 3 a 4 a ak
daò uvedená v daòovom priznaní, na ktorej základe sú
platené preddavky na daò, bola zmenená rozhodnutím
správcu dane alebo dodatoèným daòovým priznaním.
Správca dane môže urèi• platenie preddavkov na daò
inak aj v prípade, ak suma preddavkov na daò nezodpovedá predpokladanej výške dane, na ktorú sú platené.
(12) Ak daò vypoèítaná v daòovom priznaní je vyššia
ako zaplatené preddavky na daò, daòovník je povinný
zaplati• rozdiel v lehote na podanie daòového priznania.
Tretí oddiel
Spoloèné ustanovenia na
vyberanie a platenie dane
§ 43
Daò vyberaná zrážkou
(1) Z príjmov pod¾a odsekov 2 a 3 sa daò vyberá zrážkou, prièom sa použije sadzba dane pod¾a § 15.
(2) Daò z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daòovníkom s obmedzenou daòovou
povinnos•ou okrem príjmov plynúcich stálej prevádzkarni týchto daòovníkov (§ 16 ods. 2) sa vyberá zrážkou,
ak ide o príjmy pod¾a § 16 ods. 1 písm. c), d) a e) prvého
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a druhého bodu a výnos z dlhopisov a pokladnièných
poukážok.
(3) Daò z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daòovníkom s obmedzenou daòovou
povinnos•ou a neobmedzenou daòovou povinnos•ou sa
vyberá zrážkou, ak ide o
a) úrok, výhru alebo iný výnos plynúci z vkladov na
vkladných knižkách, z peòažných prostriedkov bežných úètov a z vkladových úètov s výnimkou, ak je
príjemcom úroku alebo výnosu podielový fond, banka alebo poboèka zahraniènej banky94) alebo
Exportno-importná banka Slovenskej republiky,95)
b) výnos z podielových listov, výnos z vkladových certifikátov, depozitných certifikátov a z vkladových listov s výnimkou, ak je príjemcom výnosu podielový
fond,
c) peòažnú výhru v lotériách a iných podobných hrách
a peòažnú výhru z reklamných sú•aží a žrebovaní
okrem výhier oslobodených od dane pod¾a § 9,
d) peòažnú cenu z verejných sú•aží, zo sú•aží, v ktorých je okruh sú•ažiacich obmedzený podmienkami
sú•aže, alebo ak ide o sú•ažiacich vybraných usporiadate¾om sú•aže, a zo športových sú•aží s výnimkou cien oslobodených od dane pod¾a § 9,
e) dávku z doplnkového dôchodkového sporenia pod¾a
osobitného predpisu35) a zo starobného dôchodkového sporenia [§ 7 ods. 1 písm. d)],
f) plnenia z poistenia pre prípad dožitia urèitého veku
[§ 7 ods. 1 písm. e)],
g) príjem za prenájom nebytových priestorov, spoloèných èastí domu a spoloèných zariadení domu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý je príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv,135)
h) príjem autorov za príspevky do novín, èasopisov,
rozhlasu alebo televízie, ak nejde o umelecký
výkon136) [§ 6 ods. 2 písm. a)],
i) výnos z dlhopisov a pokladnièných poukážok plynúcich fyzickým osobám a daòovníkom uvedeným
v odseku 6.
(4) Základom dane pre daò vyberanú zrážkou pri
príjmoch uvedených v odsekoch 2 a 3 je iba príjem, ak
sa nepostupuje pod¾a odseku 5. Základ dane a daò sa
zaokrúh¾ujú pod¾a § 47; v prípade úètov znejúcich na
cudziu menu sa základ dane urèí v cudzej mene, a to
bez zaokrúhlenia.
(5) Základom dane pre daò vyberanú zrážkou z príjmov uvedených
a) v odseku 3 písm. e) a f) je plnenie znížené o zaplatené
vklady alebo poistné; ak ide o dôchodok, rozdelia sa
zaplatené vklady alebo poistné na obdobie poberania dôchodku; ak nie je obdobie poberania dôchodku dohodnuté, urèí sa ako rozdiel medzi strednou
dåžkou života pod¾a údajov vyhlasovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky a vekom daòovníka v èase, keï dôchodok zaène po prvý raz pobera•,
b) v odseku 3 písm. h) je príjem znížený o 25 % pod¾a § 6
ods. 10.
135

(6) Vybraním dane zrážkou je splnená daòová povinnos•, ak je vybraná platite¾om dane122) za daòovníka, ktorým je daòovník nezaložený alebo nezriadený na
podnikanie (§ 12 ods. 2), Fond národného majetku Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska a daòovník s obmedzenou daòovou povinnos•ou, ktorý na území Slovenskej republiky nepodniká prostredníctvom
stálej prevádzkarne alebo podniká prostredníctvom
stálej prevádzkarne a pritom preukázate¾ne ide o príjmy, ktoré nie sú spojené s touto stálou prevádzkaròou.
Vybraním dane zrážkou je splnená daòová povinnos• aj
pri príjmoch pod¾a odseku 3 písm. g).
(7) Daò vybraná zrážkou, ak nejde o prípady pod¾a
odseku 6, sa považuje za preddavok na daò a daòovník
si tento preddavok môže odpoèíta• od dane v daòovom
priznaní. Ak suma dane vybranej zrážkou prevyšuje vypoèítanú výšku dane daòovníka v daòovom priznaní,
má daòovník nárok na vrátenie daòového preplatku.126)
Rovnako aj spoloèník verejnej obchodnej spoloènosti
alebo komplementár komanditnej spoloènosti si môže
odpoèíta• pomernú èas• dane, ktorá bola zrazená verejnej obchodnej spoloènosti alebo komanditnej spoloènosti, a to v rovnakom pomere, v akom sa rozde¾uje
èas• zisku pripadajúca na spoloèníka alebo komplementára pod¾a spoloèenskej zmluvy, inak rovným dielom. Manželia, ktorým plynú príjmy z ich bezpodielového spoluvlastníctva, z ktorých sa daò vyberá zrážkou,
môžu odpoèíta• pomernú èas• zrazenej dane, a to v rovnakom pomere, v akom sa zdaòujú tieto príjmy.
(8) Daòovník, ktorý si môže pod¾a odseku 7 odpoèíta• daò vybranú zrážkou a ktorý pri zis•ovaní základu
dane postupuje pod¾a § 17 až 29, zahrnie príjmy, z ktorých sa daò vyberá zrážkou, do základu dane za to zdaòovacie obdobie, v ktorom došlo k vybraniu dane.
(9) Ak plynú výnosy z cenných papierov príjemcovi
od správcovskej spoloènosti,66) je základom dane pre
daò vyberanú zrážkou vyplácaný výnos z podielových
listov znížený o príjmy prijaté správcovskou spoloènos•ou, z ktorých sa daò vyberá zrážkou vrátane prijatých
podielov na zisku, ktoré nie sú predmetom dane.
(10) Zrážku dane je povinný vykona• platite¾ dane122)
pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daòovníka. Pri výnosoch z cenných papierov plynúcich príjemcovi od správcovských spoloèností sa
daò vyberá aj v prípade, ak výnos nebol vyplatený, a to
najneskôr v termíne do 30. júna roka, ktorý nasleduje
po zdaòovacom období, za ktorý je vykázaný základ
dane pod¾a odseku 9.
(11) Platite¾ dane122) je povinný zrazenú daò odvies•
správcovi dane najneskôr do pätnásteho dòa každého
mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Túto
skutoènos• je platite¾ dane122) súèasne povinný oznámi• správcovi dane, ak správca dane na žiados• platite¾a dane neurèí inak. Zrážka dane sa vykonáva zo sumy
úhrady alebo pripísania dlžnej sumy v prospech daòovníka. Za úhradu sa považuje aj nepeòažné plnenie.

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
) § 45 zákona è. 383/1997 Z. z.
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(12) Ak platite¾ dane122) nevykoná zrážku dane alebo
zrazenú daò vèas neodvedie, bude sa od neho vymáha•
rovnako ako ním nezaplatená daò. Podobne sa postupuje, ak platite¾ dane122) nezrazí daò v správnej výške.
(13) Daòová povinnos• daòovníka, ak ide o príjmy,
z ktorých sa daò vyberá zrážkou, sa považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(14) Platite¾om dane122) z príjmov uvedených v odseku 3 písm. g) je spoloèenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov135) alebo fyzická osoba alebo právnická
osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov
domu uzatvorili zmluvu o výkone správy.135) Tento platite¾ dane je povinný daò odvies• správcovi dane najneskôr do pätnásteho dòa po uplynutí kalendárneho
roka, v ktorom boli tieto príjmy poukázané alebo pripísané v prospech úètu fondu prevádzky, údržby
a opráv.135)
§ 44
Zabezpeèenie dane
(1) Správca dane môže rozhodnutím uloži• fyzickým
osobám a právnickým osobám, aby pri peòažnom plnení poskytnutom inému daòovníkovi zrážali na zabezpeèenie dane sumu zodpovedajúcu polovici sadzby dane
pod¾a § 15 z peòažného plnenia. Suma zabezpeèenia
dane sa považuje za preddavok na daò.
(2) Na zabezpeèenie dane zo zdanite¾ných príjmov
okrem príjmov, z ktorých sa daò vyberá zrážkou, sú
platitelia príjmu, ktorí vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú úhrady v prospech daòovníka s obmedzenou daòovou povinnos•ou, povinní zráža• na zabezpeèenie
dane sumu zodpovedajúcu sadzbe dane pod¾a § 15
z peòažného plnenia, okrem prípadov, keï sa zráža
preddavok na daò pod¾a § 35. Ak ide o podiel daòovníka, ktorý je spoloèníkom verejnej obchodnej spoloènosti alebo komplementárom komanditnej spoloènosti,
suma na zabezpeèenie dane sa zráža bez oh¾adu na vyplatenie podielu na zisku najneskôr do troch mesiacov
nasledujúcich po uplynutí zdaòovacieho obdobia. Ak
ide o príjem z prenájmu nehnute¾ností, plynúci daòovníkovi fyzickej osobe, na úèely výpoètu sumy na zabezpeèenie dane sa použije zdanite¾ný príjem znížený
o 25 % pod¾a § 6 ods. 10.
(3) Sumy na zabezpeèenie dane pod¾a odsekov 1 a 2
sa odvádzajú do pätnásteho dòa každého kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac príslušnému správcovi dane. Túto skutoènos• je platite¾
príjmu povinný oznámi• miestne príslušnému správcovi dane daòovníka, ak tento správca dane na žiados•
platite¾a dane neurèí inak.
(4) Platite¾ príjmu nezrazí sumu na zabezpeèenie
dane pod¾a odseku 2, ak daòovník predloží potvrdenie
od správcu dane, že platí preddavky na daò pod¾a § 34
alebo § 42, ak správca dane nerozhodne inak.
(5) Ak daòovník nepodá daòové priznanie, zrazením
sumy na zabezpeèenie dane pod¾a odsekov 1 a 2 môže
správca dane rozhodnú•, že daòová povinnos• daòovníka je splnená.
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(6) Platite¾ príjmu, ktorý nevykoná zrážku sumy na
zabezpeèenie dane alebo ju zrazí v nesprávnej výške,
alebo zrazenú sumu na zabezpeèenie dane vèas neodvedie, zodpovedá za daò, ktorá sa mala zabezpeèi• rovnako, ako za daò nezaplatenú platite¾om príjmu.
§ 45
Zamedzenie dvojitého zdanenia
(1) Ak plynú daòovníkovi s neobmedzenou daòovou
povinnos•ou príjmy zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého
zdanenia (ïalej len „zmluva“), postupuje sa pri zamedzení dvojitého zdanenia pod¾a tejto zmluvy. Ak sa pod¾a zmluvy uplatòuje metóda zápoètu dane, daò zaplatená v druhom zmluvnom štáte sa zapoèíta na úhradu
dane pod¾a tohto zákona najviac sumou, ktorá môže
by• v druhom zmluvnom štáte vyberaná v súlade s touto zmluvou, prièom zápoèet dane sa vykoná najviac
v sume dane pripadajúcej na príjmy plynúce zo zdrojov
v zahranièí. Úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahranièí, pri ktorých je uplatòovaný
zápoèet dane pod¾a zmluvy, sa zaokrúh¾uje na celé koruny nadol. Základom dane z príjmov podliehajúcich
zdaneniu v zahranièí sa na úèely zápoètu dane rozumie
základ dane vyèíslený pod¾a § 5 ods. 8 alebo rozdiel medzi zdanite¾nými príjmami zo zdrojov v zahranièí a daòovými výdavkami vyèíslený pod¾a § 17 ods. 14. Percentuálny podiel príjmov zo zdrojov v zahranièí
k celkovému základu dane v zdaòovacom období sa zaokrúh¾uje na dve desatinné miesta. Maximálna výška
dane zaplatenej v zahranièí, ktorú je možné zapoèíta•,
sa zaokrúhli na celé koruny nahor. Zapoèíta• možno
iba daò vz•ahujúcu sa na príjmy zahrnuté do základu
dane za príslušné zdaòovacie obdobie. Ak sa pod¾a
zmluvy uplatòuje metóda vyòatia príjmov, základom
dane z príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahranièí na
úèely vyòatia príjmov je základ dane vyèíslený pod¾a § 5
ods. 8 alebo rozdiel medzi zdanite¾nými príjmami zo
zdrojov v zahranièí a daòovými výdavkami vyèíslený
pod¾a § 17 ods. 14.
(2) Ak plynú daòovníkovi príjmy zo zdrojov v zahranièí, ktorého zdaòovacie obdobie je iné ako v Slovenskej
republike, a v lehote na podanie daòového priznania
pod¾a § 49 nemá doklad o zaplatení dane od správcu
dane v zahranièí, uvedie v daòovom priznaní predpokladanú výšku príjmov plynúcich zo zdrojov v zahranièí a daò pripadajúcu na tieto príjmy za zdaòovacie obdobie, za ktoré podáva daòové priznanie.
§ 46
Minimálna výška dane
Daò alebo daò vrátane jej zvýšenia sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaòovacie obdobie nepresiahne 500 Sk. To
neplatí, ak daòovník uplatòuje daòový bonus pod¾a
§ 33 alebo ak sa daò vyberá pod¾a § 43, alebo ak sa zrážajú preddavky na daò pod¾a § 35, alebo preddavky na
zabezpeèenie dane pod¾a § 44.
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§ 47
Zaokrúh¾ovanie
(1) Základ dane, zdanite¾ná mzda (§ 35), daò (§ 15
a 43), preddavky na daò (§ 34, 35, 42 a 44) a suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane pod¾a § 50 sa zaokrúh¾ujú na celé koruny nadol.
(2) Výpoèet daòovej sadzby na úèely zápoètu dane
(§ 45) a iné prepoèty sa vykonajú s presnos•ou na dve
desatinné miesta. Postupné zaokrúh¾ovanie v dvoch
alebo vo viacerých stupòoch je neprípustné. Èísla pod¾a tohto odseku sa zaokrúh¾ujú tak, že sa vynechajú
všetky èíslice za druhou èíslicou zaokrúh¾ovaného èísla nasledujúcou po desatinnej èiarke, a táto druhá èíslica sa ïalej upraví pod¾a èíslic, ktoré nasledujú po nej
tak, že
a) zaokrúh¾ovaná èíslica, po ktorej nasleduje èíslica
menšia ako pä•, zostáva bez zmeny,
b) zaokrúh¾ovaná èíslica, po ktorej nasleduje èíslica
pä• alebo èíslica väèšia ako pä•, sa zväèšuje o jednu.
§ 48
Zahranièný platite¾ dane
(1) Platite¾om dane122) pod¾a § 35, 43 a 44 je aj fyzická
osoba s bydliskom v zahranièí alebo právnická osoba
so sídlom v zahranièí, ktorá má na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareò alebo tu zamestnáva zamestnancov dlhšie ako 183 dní, a to súvisle alebo v nieko¾kých obdobiach v akomko¾vek období dvanástich po
sebe nasledujúcich mesiacov; to neplatí, ak ide o poskytovanie služieb uvedených v § 16 ods. 1 písm. c) alebo zahranièné zastupite¾ské úrady na území Slovenskej republiky.

Èiastka 243

lehoty na podanie daòového priznania sa nemožno odvola•.
(4) Ak daòovník zomrie, daòové priznanie za príslušnú èas• roka je povinný poda• dediè. Ak je dedièov
viac, podáva daòové priznanie ten, ktorému to vyplynie
z dohody dedièov. Ak sa nedohodnú, ktorý z nich priznanie podá, urèí ho správca dane. Ak je dedièom Slovenská republika, daòové priznanie sa nepodáva. Ak
nie je známy dediè alebo dediè zomrie, podá daòové priznanie zástupca ustanovený správcom dane. Daòové
priznanie sa podáva do troch mesiacov po úmrtí daòovníka alebo po ustanovení zástupcu.
(5) Ak daòovník pred svojím úmrtím mal povinnos•
poda• daòové priznanie za predchádzajúce zdaòovacie
obdobie a daò nebola vyrubená, je dediè, s výnimkou
Slovenskej republiky, povinný poda• priznanie namiesto zomretého daòovníka do troch mesiacov po úmrtí
daòovníka. Ak nie je známy právny nástupca alebo dediè, daòové priznanie podá zástupca ustanovený
správcom dane.
(6) Ak zaniká daòovník bez likvidácie, je daòovník
alebo jeho právny nástupca povinný poda• daòové priznanie v lehote uvedenej v odseku 2 poèítanej od jeho
zrušenia za èas• zdaòovacieho obdobia, ktoré sa konèí
dòom jeho zrušenia. Majetok a záväzky vzniknuté odo
dòa zrušenia daòovníka bez likvidácie do dòa jeho zániku sú súèas•ou majetku jeho právneho nástupcu.
(7) Ak daòovník zrušuje stálu prevádzkareò na území Slovenskej republiky, je povinný poda• daòové priznanie alebo hlásenie najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zrušil stálu
prevádzkareò, a to za uplynulú èas• zdaòovacieho obdobia.

Lehoty na podávanie daòového
priznania, preh¾adu a hlásenia

(8) Ak vznikne stála prevádzkareò daòovníka pod¾a
tohto zákona alebo zmluvy až v zdaòovacom období,
ktoré nasleduje po zdaòovacom období, v ktorom zaèal
vykonáva• èinnos•, je povinný poda• daòové priznanie
za toto zdaòovacie obdobie do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla pod¾a tohto zákona
alebo zmluvy stála prevádzkareò. Za zdaòovacie obdobie, v ktorom daòovník pokraèuje v èinnosti, postupuje
pri podávaní daòového priznania pod¾a odseku 2.

(1) Daòové priznanie (§ 32 a 41), preh¾ad [§ 39 ods. 9
písm. a)] alebo hlásenie [§ 39 ods. 9 písm. b)] podáva
daòovník miestne príslušnému správcovi dane.

(9) Daòovník je povinný v daòovom priznaní si daò
vypoèíta• sám a uvies• tiež prípadné výnimky, oslobodenia, zvýhodnenia, ú¾avy a vyèísli• ich výšku.

(2) Daòové priznanie alebo hlásenie sa podáva do
troch mesiacov po uplynutí zdaòovacieho obdobia, ak
tento zákon neustanovuje inak; preh¾ad sa podáva do
30 dní po uplynutí kalendárneho štvr•roka. V lehote na
podanie daòového priznania je daòovník povinný daò
aj zaplati•.

(10) Skutoènosti rozhodujúce pre vyrubenie dane sa
posudzujú pre každé zdaòovacie obdobie samostatne.

(2) V prípade uvedenom v § 5 ods. 4 nie je platite¾om
dane fyzická osoba s bydliskom v zahranièí alebo právnická osoba so sídlom v zahranièí.
§ 49

(3) Správca dane môže na žiados• daòovníka alebo
z vlastného podnetu predåži• lehotu na podanie daòového priznania alebo hlásenia najviac o tri mesiace. Ak
súèas•ou príjmov uvedených v daòovom priznaní sú
príjmy plynúce zo zdrojov v zahranièí, môže správca
dane predåži• lehotu na podanie daòového priznania
najviac o šes• mesiacov. Proti rozhodnutiu o predåžení

(11) Ak daòovník mení zdaòovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, je povinný poda• daòové priznanie za uplynulú èas• zdaòovacieho obdobia do dòa zmeny, najneskôr do konca
mesiaca nasledujúceho po období, v ktorom došlo
k zmene zdaòovacieho obdobia.
(12) Pri zmene právnej formy daòovníka, ktorý je komanditnou spoloènos•ou alebo verejnou obchodnou
spoloènos•ou na inú obchodnú spoloènos• alebo družstvo, alebo pri zmene právnej formy spoloènosti s ruèením obmedzením, akciovej spoloènosti alebo družstva
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na verejnú obchodnú spoloènos• alebo komanditnú
spoloènos•, sa za obdobie predchádzajúce obdobiu
zmeny právnej formy podáva daòové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po období, v ktorom došlo
k zmene právnej formy daòovníka.
(13) Na úèely podania daòového priznania je daòovník povinný zostavi• úètovnú závierku pod¾a osobitného predpisu1) ku koncu zdaòovacieho obdobia pod¾a
tohto zákona a predloži• ju správcovi dane v termíne na
podanie daòového priznania.
(14) Na podávanie opravného daòového priznania
alebo hlásenia alebo dodatoèného daòového priznania
alebo hlásenia sa použije osobitný predpis.128)
§ 50
Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné úèely
(1) Daòovník je oprávnený vyhlási• v daòovom priznaní v lehote na podanie daòového priznania alebo vo
vyhlásení, predloženému miestne príslušnému správcovi dane do 30. apríla po skonèení zdaòovacieho obdobia, ak ide o daòovníka, ktorému zamestnávate¾, ktorý
je platite¾om dane,122) vykonal roèné zúètovanie, že
suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane (ïalej len
„podiel zaplatenej dane“) sa má poukáza• ním urèenej
právnickej osobe pod¾a odseku 4 (ïalej len „prijímate¾“), prièom táto suma nie je nižšia ako
a) 20 Sk, ak daòovníkom je fyzická osoba,
b) 250 Sk, ak daòovníkom je právnická osoba.
(2) Ak daòovníkom je fyzická osoba, ktorá uplatòuje
postup pod¾a § 33, za zaplatenú daò na úèely odseku 1
sa považuje daò znížená o daòový bonus.
(3) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
za zdaòovacie obdobie, za ktoré sa daò platí (ïalej len
„vyhlásenie“), obsahuje
a) presné oznaèenie daòovníka, ktorý podáva vyhlásenie, a to
1. meno, priezvisko, rodné èíslo, trvalý pobyt, èíslo
telefónu, ak ide o vyhlásenie predkladané daòovníkom fyzickou osobou,
2. obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu,
identifikaèné èíslo daòovníka, ak ide o vyhlásenie
predkladané daòovníkom právnickou osobou,
b) sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane,
c) zdaòovacie obdobie, ktorého sa vyhlásenie týka,
d) identifikaèné údaje prijímate¾a alebo prijímate¾ov
pod¾a odseku 4, a to obchodné meno alebo názov,
sídlo, právnu formu, identifikaèné èíslo organizácie,
e) uvedenie sumy pripadajúcej na každého prijímate¾a.
(4) Podiel zaplatenej dane možno poskytnú• prijímate¾ovi, ktorým je
a) obèianske združenie,137)
b) nadácia,138)
137

)
)
)
140
)
141
)
142
)
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c) neinvestièný fond,139)
d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,140)
e) úèelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoloènosti,141)
f) organizácia s medzinárodným prvkom,142)
g) Slovenský Èervený kríž.
(5) Podiel zaplatenej dane možno poskytnú• prijímate¾ovi na úèely, ktoré sú predmetom jeho èinnosti, ak
predmetom jeho èinnosti sú
a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
b) ochrana ¾udských práv,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
e) podpora športu detí, mládeže a obèanov zdravotne
postihnutých,
f) poskytovanie sociálnej pomoci,
g) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.
(6) Správca dane pod¾a odseku 1 (ïalej len „správca
dane“) poukáže podiel zaplatenej dane prijímate¾ovi
uvedenému vo vyhlásení, ak sú splnené tieto podmienky:
a) daòovník nemá do lehoty na podanie daòového priznania nedoplatok na dani, ani povolený odklad platenia dane a ani povolenie platenia dane v splátkach; daòovník, ktorému zamestnávate¾, ktorý je
platite¾om dane,122) vykonal roèné zúètovanie, preukáže potvrdením od tohto zamestnávate¾a, že daò
za zdaòovacie obdobie, za ktoré sa roèné zúètovanie
vykonalo, bola daòovníkovi zrazená; takéto potvrdenie vystaví zamestnávate¾ na žiados• zamestnanca
(§ 39 ods. 7), prièom toto potvrdenie je prílohou vyhlásenia,
b) daòovník vo vyhlásení urèil ako prijímate¾a
1. len jednu právnickú osobu pod¾a odseku 4 s uvedením príslušnej sumy, ak ide o daòovníka fyzickú osobu, alebo
2. jednu alebo viac právnických osôb pod¾a odseku 4 s uvedením príslušných súm, ak ide o daòovníka právnickú osobu,
c) prijímate¾ je uvedený k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka v centrálnom registri prijímate¾ov vedenom Notárskou komorou Slovenskej
republiky pod¾a osobitného predpisu143) (ïalej len
„komora“),
d) prijímate¾ je osobou uvedenou v odseku 4, ktorej
predmetom èinnosti sú èinnosti uvedené v odseku 5,
e) prijímate¾ vznikol najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa preukazuje splnenie podmienok pod¾a písmen d), g)
a h),
f) prijímate¾ nemá nedoplatok na dani,
g) prijímate¾ preukáže, že nemá nedoplatok na povinnom poistnom, potvrdením príslušného orgánu, nie
starším ako 30 dní,

Zákon è. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 34/2002 Z. z.
Zákon è. 147/1997 Z. z.
Zákon è. 213/1997 Z. z. v znení zákona è. 35/2002 Z. z.
§ 6 ods. 1 písm. h) a k) zákona è. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoloèností.
Zákon è. 116/1985 Zb. o podmienkach èinnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Èeskoslovenskej socialistickej republike v znení
zákona è. 157/1989 Zb.
143
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
138
139
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h) prijímate¾ preukáže, že má zriadený úèet v banke
alebo poboèke zahraniènej banky, potvrdením banky alebo poboèky zahraniènej banky, nie starším
ako 30 dní a oznámi èíslo tohto úètu,
i) notár osvedèil prijímate¾ovi a bez zbytoèného odkladu oznámil komore identifikaèné údaje prijímate¾a,
názov banky alebo poboèky zahraniènej banky,
v ktorej má zriadený úèet a èíslo tohto úètu.
(7) Notár144) osvedèuje prijímate¾ovi do 15. decembra
bežného roka splnenie podmienok pod¾a odseku 6
písm. d), e), g) a h) poènúc 1. septembrom bežného
roka; to neplatí pre prijímate¾a, ktorý je v zozname prijímate¾ov už zapísaný a u ktorého od 15. decembra predchádzajúceho roka nedošlo k zmene skutoèností, na
základe ktorých bol zapísaný do zoznamu prijímate¾ov.
Notár, ktorý toto osvedèenie vykonal, je povinný bez
zbytoèného odkladu oznámi• identifikaèné údaje prijímate¾a v rozsahu pod¾a odseku 3 písm. d), názov banky
alebo poboèky zahraniènej banky, v ktorej má prijímate¾ zriadený úèet a èíslo tohto úètu komore na úèely
jeho zápisu do zoznamu prijímate¾ov na nasledujúci
rok. Komora vedie zoznam prijímate¾ov, v ktorom každoroène vykoná zmeny na základe oznámenia notára
a prijímate¾a. Zoznam prijímate¾ov obsahuje obchodné
meno alebo názov prijímate¾a a jeho sídlo, právnu formu prijímate¾a, identifikaèné èíslo organizácie, èíslo
úètu a názov banky alebo poboèky zahraniènej banky,
v ktorej má prijímate¾ tento úèet zriadený. Zoznam prijímate¾ov je verejný zoznam, ktorý komora každoroène
zverejòuje pod¾a osobitného predpisu,145) a to do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímate¾ovi poskytnú• podiel zaplatenej dane. Tento zoznam
v rovnakej lehote komora doruèí Daòovému riadite¾stvu Slovenskej republiky.
(8) Prijímate¾ je povinný oznámi• notárovi zmeny
skutoèností, na základe ktorých bol zapísaný do zoznamu prijímate¾ov vedenom komorou, a to do 30 dní odo
dòa, keï k nim došlo. Ak nedošlo k zmene týchto skutoèností, je prijímate¾ povinný o tom predloži• komore
do 15. decembra bežného roka vyhlásenie. V tejto lehote je povinný tiež predloži• komore potvrdenie preukazujúce splnenie podmienky pod¾a odseku 6 písm. g). Ak
toto vyhlásenie a potvrdenie pod¾a odseku 6 písm. g)
v uvedenej lehote prijímate¾ nepredloží a ak v tejto lehote nebola zaregistrovaná zmena u notára, komora ho
vyèiarkne zo zoznamu prijímate¾ov.
(9) Správca dane je povinný po splnení podmienok
pod¾a odseku 6 previes• podiely zaplatenej dane na
úèet prijímate¾a do šiestich mesiacov po skonèení zdaòovacieho obdobia, za ktoré bola daò zaplatená. Ak nebolo preukázané splnenie podmienok pod¾a odseku 6
alebo ak predložené vyhlásenie obsahuje nesprávne
údaje o prijímate¾ovi, nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane pod¾a odseku 1
zanikne. O týchto skutoènostiach upovedomuje správca dane bez zbytoèného odkladu daòovníka. Pri skúmaní podmienok pod¾a odseku 6 a pri poukazovaní
144
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sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane na úèet
prijímate¾a správca dane nevydáva rozhodnutie pod¾a
osobitného predpisu.128)
(10) Ak sa zruší prijímate¾ po osvedèení splnenia
podmienok pod¾a odseku 6 do poukázania podielu zaplatenej dane správcom dane, nárok na podiel zaplatenej dane zaniká. Ak sa zruší prijímate¾ do 12 mesiacov
po poukázaní podielu zaplatenej dane správcom dane,
je povinný bez zbytoèného odkladu vráti• podiel zaplatenej dane správcovi dane. Na nedodržanie tejto povinnosti sa vz•ahujú ustanovenia o porušení rozpoètovej
disciplíny pod¾a osobitného predpisu.146)
(11) Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom
dane prijímate¾ovi nemožno upravova•, ak sa dodatoène zistí, že daòová povinnos• daòovníka bola iná. Ak
daòovníkovi vznikne preplatok na dani, o rozdiel medzi
sumou poukázanou prijímate¾ovi a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z upravenej daòovej povinnosti sa daòovníkovi zníži preplatok na dani.
(12) Ak prijímate¾ nepoužije poskytnutý podiel zaplatenej dane na èinnosti pod¾a odseku 5 najneskôr do
konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom mu bol
podiel zaplatenej dane poukázaný, alebo ich použije
v rozpore s úèelom pod¾a odseku 5, na ktorý sa poskytol, vz•ahujú sa na prijímate¾a ustanovenia o porušení
rozpoètovej disciplíny pod¾a osobitného predpisu,146)
prièom je povinný podiel zaplatenej dane vráti• do štátneho rozpoètu do 90 dní odo dòa vzniku skutoènosti,
s ktorou je spojená povinnos• vráti• poskytnutý podiel
zaplatenej dane.
(13) Z údajov správcov dane o poskytnutí podielu zaplatenej dane zostavuje Daòové riadite¾stvo Slovenskej
republiky roèný preh¾ad prijímate¾ov pod¾a stavu
k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
V roènom preh¾ade prijímate¾ov sa uvádza názov prijímate¾a a jeho sídlo a súhrn podielov zaplatenej dane,
ktoré boli prijímate¾ovi poskytnuté. Roèný preh¾ad prijímate¾ov za predchádzajúci rok zverejòuje Daòové riadite¾stvo Slovenskej republiky vždy do 31. januára bežného roka a zároveò tento preh¾ad zasiela komore.
(14) Prijímate¾, ktorého súhrn podielov zaplatenej
dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v roènom preh¾ade prijímate¾ov pod¾a odseku 13 je vyšší ako
100 000 Sk, je povinný do 12 mesiacov odo dòa zverejnenia zoznamu pod¾a odseku 13 zasla• presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu na zverejnenie v Obchodnom vestníku, ktorá obsahuje najmä výšku a úèel
použitia podielu zaplatenej dane, spôsob použitia po dielu zaplatenej dane, prípadne výrok audítora, ak to
ustanovuje osobitný predpis.1)
(15) Ak prijímate¾ nesplní povinnos• pod¾a odseku 14, komora nezaradí prijímate¾a do zoznamu prijímate¾ov na obdobie troch rokov poènúc rokom, v ktorom došlo k nesplneniu povinnosti pod¾a odseku 14.

) § 10 zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
) § 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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ŠIESTA ÈAS•
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 51
Postup pri prechode úètovania zo sústavy jednoduchého úètovníctva do sústavy podvojného úètovníctva
a naopak, a podrobnosti o ustanoveniach tohto zákona
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.
§ 52
(1) Na daòové povinnosti vrátane penále za rok 2003
a predchádzajúce roky s výnimkou pod¾a odseku 14
a na zdanenie príjmov zo závislej èinnosti a funkèných
požitkov zúètovaných do 31. decembra 2003 pod¾a zákona è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a vyplatených do 31. januára 2004
a na vykonanie ich roèného zúètovania sa použije zá kon è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
(2) Oslobodenie, ú¾avy a iné zvýhodnenia uplatnené
pod¾a doterajších predpisov sa uplatnia až do uplynutia lehoty, do ktorej sa na ne oslobodenie, ú¾avy alebo
iné zvýhodnenie vz•ahuje. Podmienky ustanovené na
uplatnenie oslobodenia od dane alebo zníženia dane
pod¾a § 4 ods. 1 písm. m), § 5 ods. 7, § 13 ods. 3 až 7 a
ú¾avy na paušálnej dani pod¾a § 16 ods. 1 a 2 zákona
è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, uplatnených do 31. decembra 2003 sa
použijú aj po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona. Nárok na ú¾avu na paušálnej dani pod¾a zákona
è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov zaniká dòom úèinnosti tohto zákona.
(3) Daòovníci, ktorí vznikli v lehotách pod¾a § 35
a 35a zákona è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov
v znení neskorších predpisov, môžu uplatni• nárok na
ú¾avy a ich èerpanie pod¾a doterajších predpisov, prièom nepreukazujú splnenie podmienok uvedených
v § 35 ods. 1 písm. b) zákona è. 366/1999 Z. z. o da niach z príjmov v znení neskorších predpisov o dodržaní podielu splateného vkladu zo zdrojov v zahranièí poèas celej doby èerpania daòového úveru najmenej vo
výške 75 % a v § 35a ods. 1 písm. b) zákona è. 366/1999
Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
vo výške 60 %. Ustanovenia osobitného predpisu147) nie
sú dotknuté.
(4) Ú¾avy na dani pre príjemcov investièných stimulov pod¾a § 35b a 35c zákona è. 366/1999 Z. z. o da niach z príjmov v znení neskorších predpisov sa aj po
1. januári 2004 použijú na daòovníkov, ktorým bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investièných stimulov
obsahujúce ú¾avu na dani najneskôr do 31. decembra
2006. Nárok na èerpanie ú¾avy týmto daòovníkom zostáva zachovaný do jej vyèerpania pod¾a ustanovených
147
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podmienok v rozhodnutí o poskytnutí investièných stimulov.
(5) Na odchodné pod¾a osobitných predpisov22) prijaté po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona sa vz•ahuje
oslobodenie od dane pod¾a doterajšieho predpisu, ak
do 31. decembra 2003 služobný pomer trval najmenej
pä• rokov.
(6) Ak podmienka trvania služobného pomeru, s ktorou osobitný predpis22) spája vznik nároku na odchodné, bude splnená až po nadobudnutí úèinnosti tohto
zákona, a ak nárok na vyplatenie odchodného pod¾a
osobitného predpisu22) vznikne do
a) 31. decembra 2004, zahrnie sa do základu dane za
zdaòovacie obdobie roku 2004 suma zodpovedajúca
20 % z prijatého odchodného,
b) 31. decembra 2005, zahrnie sa do základu dane za
zdaòovacie obdobie roku 2005 suma zodpovedajúca
40 % z prijatého odchodného,
c) 31. decembra 2006, zahrnie sa do základu dane za
zdaòovacie obdobie roku 2006 suma zodpovedajúca
60 % z prijatého odchodného,
d) 31. decembra 2007, zahrnie sa do základu dane za
zdaòovacie obdobie roku 2007 suma zodpovedajúca
80 % z prijatého odchodného.
(7) Na príjem z predaja bytu nadobudnutého pred
úèinnos•ou tohto zákona prijatý po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona sa vz•ahuje oslobodenie od dane
pod¾a doterajšieho predpisu.
(8) Ustanovenie § 30 sa použije na straty, ktoré môže
daòovník odpoèítava• prvýkrát po nadobudnutí úèin nosti tohto zákona, aj keï boli vykázané pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona. Daòovník, ktorý znižoval alebo mohol znižova• základ dane o stratu
vykázanú pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona,
pokraèuje v jej odpoète pod¾a doterajších predpisov.
(9) Rezervy na opravy hmotného majetku, ktorých
tvorba bola uznaná za daòový výdavok do 31. decembra 2003, sa doèerpajú, rozpustia a zahrnú do základu
dane pod¾a daòovníkom urèeného plánu opráv poènúc
daòovým priznaním podaným po úèinnosti tohto zákona, najneskôr do 31. decembra 2008. Rezervy, ktorých
èerpanie pod¾a daòovníkom urèeného plánu opráv nastane po 31. decembri 2008, sa rozpustia do základu
dane poènúc zdaòovacím obdobím roku 2004 rovnomerne, v každom zdaòovacom období vo výške jednej
pätiny z celkovej sumy vytvorenej rezervy. Ak do 31. decembra 2008 zanikne daòovník zrušením bez likvidácie, rozpúš•a rezervy právny nástupca pod¾a prvej vety
najneskôr do 31. decembra 2008. Ak do 31. decembra
2008 je na daòovníka vyhlásený konkurz, rozpustia sa
rezervy najneskôr do 31. decembra 2008; ak po vyhlásení konkurzu dôjde k zrušeniu daòovníka v konkurze
bez právneho nástupcu, rozpustia sa rezervy najneskôr do dòa zániku tohto daòovníka. Ak do 31. decembra 2008 zanikne daòovník v dôsledku zrušenia s likvidáciou, rozpustia sa rezervy najneskôr do dòa zániku
daòovníka. Rovnako sa budú èerpa• alebo rozpúš•a• aj

) Zákon è. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
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rezervy na opravu hmotného majetku v odpisovej skupine 2, ktorých tvorba nebola uznaná za daòový výdavok už v roku 2003.
(10) Zostatky rezerv a opravných položiek uznávaných za výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpeèenie a udržanie príjmov pod¾a doterajších predpisov vytvorených do 31. decembra 2003 okrem rezerv na
opravy hmotného majetku, ktorých postup pri èerpaní
a rozpustení je uvedený v odseku 9, sa prevádzajú do
nasledujúceho zdaòovacieho obdobia a považujú sa za
rezervy alebo opravné položky pod¾a tohto zákona.
(11) Zostatky rezerv v bankovníctve, ktorých tvorba
bola uznaná za daòový výdavok pod¾a doterajšieho
predpisu, sa zahrnú do príjmov v období ich èerpania
najneskôr do obdobia piatich rokov po nadobudnutí
úèinnosti tohto zákona.
(12) Príjmy a výdavky (náklady), ktoré sa pod¾a doterajšieho predpisu zahàòali do základu dane až po za platení alebo prijatí úhrady, zaúètované do 31. decembra 2003 do výnosov alebo nákladov daòovníka sa
zahrnú do základu dane, s výnimkou pod¾a odseku 1,
v tom zdaòovacom období, v ktorom budú zaplatené
alebo prijaté aj po 31. decembri 2003.
(13) Na zdanenie nepeòažných vkladov do základného imania obchodnej spoloènosti alebo družstva uskutoènených do 31. decembra 2003 sa použije doterajší
predpis.
(14) Pri podaní daòového priznania po nadobudnutí
úèinnosti tohto zákona sa nezahrnie do základu dane
rozdiel z ocenenia jednotlivých zložiek odpisovaného
majetku vykonaného pod¾a osobitného predpisu1) ku
dòu zrušenia daòovníka bez likvidácie vz•ahujúci sa
k majetku daòovníka, pri ktorom právny nástupca pokraèuje v odpisovaní a nadobúdate¾om zúètovaný
goodwill a badwill, kurzový rozdiel z ocenenia majetku
a záväzkov a oceòovací rozdiel derivátov a cenných papierov vzniknutý pri ich oceòovaní reálnou hodnotou,
ak sú úètované do nákladov alebo výnosov do 31. de cembra 2003.
(15) Pri zmene odpisovej skupiny hmotného majetku
a nehmotného majetku, pri zmene doby odpisovania,
roènej odpisovej sadzby alebo koeficientu je daòovník
povinný vykona• tieto zmeny aj pri tom majetku, ktorý
odpisoval pod¾a doterajšieho predpisu, prièom už
uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.
(16) Daòovník, ktorý obstaral a odpisoval do 31. decembra 2003 dopravné prostriedky, na ktoré sa vz•a hovala limitovaná vstupná cena pod¾a § 24 ods. 2
písm. a) zákona è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov
v znení neskorších predpisov alebo limitovaná výška
nájomného zahrnovaného do daòových výdavkov pod¾a § 24 ods. 3 písm. f) zákona è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, pokraèuje po 31. decembri 2003 v odpisovaní z preukázanej
vstupnej ceny alebo v zahrnovaní nájomného do daòových výdavkov z preukázanej výšky nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve, prièom po 31. decembri
2003 môže do daòových výdavkov zahrnú• len odpisy
a nájomné pripadajúce na zdaòovacie obdobia nasle-

Èiastka 243

dujúce po 31. decembri 2003. Odpisy a nájomné, ktoré
presahovali zákonom ustanovený limit do 31. decembra 2003, nemôže daòovník dodatoène zahrnú• do základu dane po 31. decembri 2003.
(17) Na zmluvy o nájme pri dojednaní práva kúpy
prenajatej veci uzatvorené do 31. decembra 2003 sa
použije doterajší predpis. Zmeny vyplývajúce zo skrátenia odpisových lehôt hmotného majetku v § 30 ods. 1
zákona è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení
neskorších predpisov je možné vykona• len po vzájomnej dohode nájomcu a prenajímate¾a.
(18) Tvorba opravných položiek k nepremlèaným poh¾adávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne
alebo èiastoène nezaplatí, ktoré boli zahrnuté do príjmov do 31. decembra 2003, prièom ich splatnos• na stala po 31. decembri 2001, sa uzná do daòových výdavkov vo výške a pod¾a podmienok uvedených v § 25
ods. 1 písm. v) tre•om bode zákona è. 366/1999 Z. z.
o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, ak
ide o poh¾adávky, ktoré vznikli do 31. decembra 2003.
Ustanovenie § 20 ods. 14 sa použije na poh¾adávky,
ktoré vznikli po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona.
(19) Daòovník, ktorý k 31. decembru 2003 alebo po
tomto termíne splnil podmienky na odpis poh¾adávky,
ktorej splatnos• nastala do 31. decembra 2002, do daòových výdavkov pod¾a § 24 ods. 2 písm. s) siedmeho
bodu zákona è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov
v znení neskorších predpisov, odpíše tieto poh¾adávky
do daòových výdavkov pod¾a podmienok tohto zákona,
ak sa o trvalom upustení od vymáhania nepremlèanej
poh¾adávky úètovalo v nákladoch po 31. decembri
2002; na postúpenie tejto poh¾adávky po 31. decembri
2003 sa použijú ustanovenia § 24 ods. 2 písm. r) zákona è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení ne skorších predpisov. Na zahrnovanie odpustenej sumy
záväzku do základu dane, prislúchajúcej k týmto po h¾adávkam, sa použijú ustanovenia § 23 ods. 27 zákona è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení ne skorších predpisov.
(20) Na zdanenie príjmu z predaja cenných papierov
obstaraných pred úèinnos•ou tohto zákona sa použijú
ustanovenia § 4 ods. 1 písm. d), § 10 ods. 3 písm. a)
a § 58 ods. 8 zákona è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov aj po 31. decembri
2003.
(21) Na zdanenie príjmu z prevodu èlenských práv
družstva alebo z prevodu úèasti na obchodných spoloènostiach, ak nejde o predaj cenných papierov, obstaraných pred úèinnos•ou tohto zákona, ak doba medzi nadobudnutím a prevodom presahuje pä• rokov, sa
použijú ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h) zákona
è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov aj po 31. decembri 2003.
(22) Na zdanenie výnosov zo štátnych dlhopisov znejúcich na cudziu menu, ktoré boli vydané do 31. decembra 2003, sa použijú doterajšie predpisy.
(23) Na zdanenie úrokov, výhier alebo iných výnosov
plynúcich z vkladov na vkladných knižkách, z peòažných prostriedkov bežných úètov a z vkladových úètov
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pripísaných k 31. decembru 2003 sa použije doterajší
predpis. Ustanovenie § 36 ods. 2 písm. e) zákona
è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov sa použije na zdanenie úroku alebo iného výnosu plynúceho fyzickej osobe z vkladu na úète
s dohodnutou dobou viazanosti najmenej troch rokov,
ktorý nie je urèený na podnikanie, za podmienky, že výber istiny a úroku nastane až po uplynutí tejto dohodnutej doby viazanosti, ak sa vklad ukonèí najneskôr do
31. decembra 2006 a úrok sa pripíše najneskôr do
31. decembra 2006.
(24) Ustanovenie § 3 ods. 2 písm. c) a § 12 ods. 7
písm. c), pod¾a ktorého uvedené plnenia nie sú zdaòované, sa použije na podiely na zisku vykázanom za zdaòovacie obdobie po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona, na vyrovnacie podiely a na podiely na likvidaènom
zostatku, na vyplatenie ktorých vznikol nárok po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona. Uvedené sa použije aj
na prípady vyplácania týchto príjmov subjektom so
sídlom alebo bydliskom mimo územia Slovenskej republiky.
(25) Ustanovenie § 23 ods. 2 písm. f) sa použije na
hmotný majetok bezodplatne odovzdaný po 31. decembri 2003.
(26) Pri posudzovaní splnenia podmienok na poukázanie podielu zaplatenej dane pod¾a § 50 sa v roku 2004
použijú ustanovenia § 48 a 51a zákona è. 366/1999
Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
(27) Ustanovenie § 17 ods. 13 o zániku daòovníka
zrušením bez likvidácie pri zlúèení, splynutí a rozdelení
obchodnej spoloènosti alebo družstva so sídlom v èlenskom štáte Európskej únie sa prvýkrát uplatní v zdaòovacom období, v ktorom sa Slovenská republika stane
èlenom Európskej únie.
(28) Zmeny vyplývajúce zo spôsobu úètovania pod¾a
§ 86 ods. 1 písm. i) a l) opatrenia ministerstva
è. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch úètovania a rámcovej úètovej osnove pre
podnikate¾ov úètujúcich v sústave podvojného úètovníctva (oznámenie è. 740/2002 Z. z.) na úètoch 01 –
Dlhodobý nehmotný majetok, 381 – Náklady budúcich
období a 382 – Komplexné náklady budúcich období,
vysporiada daòovník v základe dane najneskôr do konca roku 2006. Toto sa vz•ahuje i na daòové priznania
podané po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona.
(29) Do zaèatia preddavkového obdobia pod¾a § 34
v roku 2004 platia daòovníci, ktorí sú fyzickými osobami, preddavky na daò vypoèítané pod¾a doterajšieho
predpisu.
(30) Ustanovenie § 6 ods. 8 písm. a) a § 58 ods. 9 zákona è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov sa použije na peòažné zvýhodnenie
v súvislosti s pôžièkami poskytnutými pred úèinnos•ou
tohto zákona.
(31) Na odchodné sudcov a prokurátorov pod¾a oso148

) Zákon è. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 154/2001 Z. z. v znení zákona è. 669/2002 Z. z.
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bitných predpisov148) sa vz•ahuje oslobodenie od dane
pod¾a doterajšieho predpisu, ak je
a) prijaté do 31. decembra 2004,
b) prijaté po 31. decembri 2004 a ak
1. výkon funkcie sudcu trval do 31. decembra 2004
najmenej pä• rokov alebo
2. zapoèítate¾ná prax prokurátora dosiahla do
31. decembra 2004 najmenej pä• rokov.
(32) Ak podmienka pod¾a odseku 31 písm. b) bodov 1
a 2, s ktorými osobitné predpisy148) spájajú vznik nároku na odchodné, bude splnená až po 31. decembri
2004 a ak nárok na vyplatenie odchodného pod¾a osobitných predpisov148) vznikne do
a) 31. decembra 2005, zahrnie sa do základu dane za
zdaòovacie obdobie roku 2005 suma zodpovedajúca
20 % z prijatého odchodného,
b) 31. decembra 2006, zahrnie sa do základu dane za
zdaòovacie obdobie roku 2006 suma zodpovedajúca
40 % z prijatého odchodného,
c) 31. decembra 2007, zahrnie sa do základu dane za
zdaòovacie obdobie roku 2007 suma zodpovedajúca
60 % z prijatého odchodného,
d) 31. decembra 2008, zahrnie sa do základu dane za
zdaòovacie obdobie roku 2008 suma zodpovedajúca
80 % z prijatého odchodného.
(33) Pomerná èas• úrokového výnosu z dlhopisov
a pokladnièných poukážok úètovaná do 31. decembra
2003 do výnosov, nezahrnovaná do základu dane pod¾a
§ 23 ods. 4 písm. a) zákona è. 366/1999 Z. z. o daniach
z príjmov v znení neskorších predpisov sa zahrnie do
základu dane v zdaòovacom období, v ktorom po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona dôjde k ich predaju
alebo k ich splatnosti.
(34) Pri podaní daòového priznania po nadobudnutí
úèinnosti tohto zákona sa tvorba rezerv na nevyfakturované dodávky a služby, na nevyèerpané dovolenky
a na vyplácanie prémií a odmien, úètovaná do nákladov
do 31. decembra 2003 zahrnie aj do daòových výdavkov.
(35) Na úèely vyèíslenia základu dane pod¾a § 5 a 6
tohto zákona možno v zdaòovacom období roka 2004
odpoèíta• príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie, ktorý zaplatí daòovník s príjmami pod¾a § 5 alebo
§ 6 v roku 2004, a to najviac vo výške a spôsobom pod¾a
zákona è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení
neskorších predpisov.
(36) Postup pri prechode z evidencie príjmov, hmotného majetku a nehmotného majetku využívaného na podnikanie, poh¾adávok a záväzkov, prijatých a vydaných
úètovných dokladov, ktorú viedol daòovník pod¾a § 15
zákona è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, do sústavy jednoduchého úètovníctva alebo podvojného úètovníctva ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
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§ 53
Zrušujú sa:
1. zákon è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení
zákona è. 358/2000 Z. z., zákona è. 385/2000 Z. z.,
zákona è. 466/2000 Z. z., zákona è. 154/2001 Z. z.,
zákona è. 381/2001 Z. z., zákona è. 561/2001 Z. z.,
zákona è. 565/2001 Z. z., zákona è. 247/2002 Z. z.,
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zákona è. 437/2002 Z. z., zákona è. 472/2002 Z. z.,
zákona è. 473/2002 Z. z. a zákona è. 163/2003 Z. z.,
2. zákon è. 368/1999 Z. z. o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov.
§ 54
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2004.

Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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Príloha
k zákonu è. 595/2003 Z. z.

ZARADENIE HMOTNÉHO MAJETKU DO ODPISOVÝCH SKUPÍN

Odpisová skupina 1
Položka1)

KP2)

Názov3)

1–1

01.21.11

Hovädzí dobytok plemenný a chovný

1–2

01.22.11

Ovce plemenné a chovné

1–3

01.22.12

Kozy plemenné a chovné

1–4

01.22.13

Len: somáre, muly a mulice plemenné

1–5

01.23.10

Ošípané plemenné a chovné

1–6

01.24.1

Hydina plemenná a chovná: len husi a gunáre

1–7

25.24.25

Ochranné pokrývky hlavy: klobúky a iné pokrývky z kauèuku
alebo plastov

1–8

25.24.27

Kancelárske a školské potreby z plastov

1–9

26.15.23

Laboratórne sklo, sklo pre zdravotníctvo a farmaceutické úèely

1 – 10

26.24.1

Laboratórna chemická alebo iná technická keramika

1 – 11

26.81.11

Mlynské kamene, brúsne kamene, brúsne kotúèe a podobné výrobky

1 – 12

28.62

Nástroje, okrem 28.62.50 – ostatné nástroje

1 – 13

29.32.14

Rozmetávaèe hnoja a umelých hnojív

1 – 14

29.32.4

Mechanické prístroje na striekanie, rozstrekovanie a rozprašovanie
kvapalín alebo práškov pre po¾nohospodárstvo alebo záhradníctvo

1 – 15

29.32.5

Samonakladacie alebo samovýklopné prívesy a návesy
na po¾nohospodárske úèely

1 – 16

29.32.65

Stroje a prístroje pre po¾nohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo,
hydinárstvo a vèelárstvo inde nezaradené

1 – 17

29.40.5

Ruèné náradie pneumatické alebo so vstavaným motorom

1 – 18

30.0

Kancelárske stroje a poèítaèe

1 – 19

32.20.11

Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové
alebo televízne vysielanie

1 – 20

32.20.12

Televízne kamery

1 – 21

32.20.20

Elektrické prístroje pre drôtové telefóny a telegrafiu

1 – 22

32.30.11

Rozhlasové prijímaèe okrem autorádií fungujúcich bez vonkajšieho
zdroja energie

1 – 23

32.30.44

Prijímacie prístroje pre rádiotelefóniu alebo rádiotelegrafiu
inde neuvedené

1 – 24

33.2

Meracie, kontrolné, testovacie, navigaèné a iné prístroje a zariadenia

1 – 25

33.3

Zariadenia na riadenie výrobných procesov

1 – 26

33.40.22

Binokulárne, monokulárne ïalekoh¾ady a ostatné optické
teleskopy, ostatné astronomické prístroje

1 – 27

34.10.2

Ostatné automobily (vrátane dodávkových do užitoèného
za•aženia 1,5 t)

1 – 28

34.10.3

Motorové vozidlá na prepravu 10 a viac osôb (autobusy) okrem
trolejbusov a elektrobusov
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1 – 29

34.10.4

Motorové vozidlá pre nákladnú dopravu s užitoèným za•ažením
nad 1,5 t

1 – 30

34.10.53

Motorové vozidlá na jazdu na snehu, špeciálne vozidlá na prepravu
osôb na golfových ihriskách a pod., s motorom

1 – 31

35.42

Bicykle

1 – 32

36.5

Hry a hraèky: okrem 36.50.4 výrobky pre lunaparky, stolové alebo
spoloèenské hry

1 – 33

36.63.2

Písacie potreby

1 – 34

36.63.72

Koèíky

1 – 35

36.63.74

Nástroje, prístroje a modely urèené na predvádzacie úèely

1 – 36

36.63.76

Umelé kvety, lístie, ovocie a ich súèasti

1 – 37

36.63.77

Ostatné rozlièné výrobky inde neuvedené

Odpisová skupina 2
Položka1)

KP2)

Názov3)

2–1

01.22.13

Len: kone plemenné, úžitkové a chovné

2–2

17.40.2

Ostatné konfekèné výrobky

2–3

17.51.1

Koberce a dlážkové textílie

2–4

17.52

Povraznícke výrobky, šnúry, laná, sie•oviny, motúzy

2–5

17.54

Ostatné textílie inde neuvedené

2–6

19.2

Brašnárske a sedlárske výrobky a iné výrobky z kože

2–7

20.30.2

Montované stavby z dreva: ak nie sú samostatnými stavebnými
objektmi alebo technologickým zariadením (pod¾a rozhodnutia
príslušného úradu životného prostredia)

2–8

22.1

Knihy, noviny a ostatné tlaèiarenské materiály a záznamové médiá

2–9

25.23.2

Montované stavby z plastov (prefabrikované bunky), ak nie sú
samostatnými stavebnými objektmi alebo technologickým
zariadením (pod¾a rozhodnutia príslušného úradu životného
prostredia)

2 – 10

25.24

Ostatné výrobky z plastov okrem:
– 25.24.25 – Ochranné pokrývky hlavy
– 25.24.27 – Kancelárske a školské potreby z plastov

2 – 11

28.61

Nožiarsky tovar

2 – 12

28.63

Zámky a kovanie

2 – 13

28.71

Oce¾ové sudy a podobné nádoby

2 – 14

28.72

Nádoby z ¾ahkých kovov

2 – 15

29.11.11

Prívesné lodné motory

2 – 16

29.12

Èerpadlá a kompresory

2 – 17

29.22.14

Len: žeriavy stavebné (konštruované pre stavebníctvo)

2 – 18

29.22.15

Vidlicové stohovacie vozíky, iné vozíky vybavené zdvíhacím
a manipulaèným zariadením, malé •ahaèe používané
na železnièných staniciach

2 – 19

29.22.17

Pneumatické a ostatné elevátory a dopravníky na nepretržité
premiestòovanie tovaru a materiálov

2 – 20

29.22.18

Ostatné zdvíhacie, manipulaèné, nakladacie alebo vykladacie
zariadenia

2 – 21

29.23.13

Chladiace a mraziace stroje, tepelné èerpadlá okrem zariadení
pre domácnos•
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2 – 22

29.24.2

Stroje a prístroje na èistenie alebo sušenie fliaš, balenie a váženie,
striekacie a rozstrekovacie prístroje, kovoplastické tesnenia

2 – 23

29.24.3

Odstredivky, kalandre a predajné automaty

2 – 24

29.24.4

Stroje, prístroje a laboratórne zariadenia inde neuvedené
na spracovanie materiálu výrobnými postupmi spoèívajúcimi
v zmene teploty

2 – 25

29.24.6

Umývaèky riadu priemyselného charakteru

2 – 26

29.31

Traktory pre po¾nohospodárstvo a lesníctvo

2 – 27

29.32

Ostatné stroje pre po¾nohospodárstvo a lesníctvo okrem:
– 29.32.14 – Rozmetávaèe hnoja a umelých hnojív
– 29.32. 4 – Mechanické prístroje na striekanie, rozstrekovanie
alebo rozprašovanie kvapalín alebo práškov
pre po¾nohospodárstvo alebo záhradníctvo
– 29.32.5 – Samonakladacie alebo samovýklopné prívesy a návesy
na po¾nohospodárske úèely
– 29.32.65 – Stroje a prístroje pre po¾nohospodárstvo, záhradníctvo,
lesníctvo, hydinárstvo a vèelárstvo

2 – 28

29.4

Obrábacie stroje okrem 29.40.5 – ruèné náradie pneumatické alebo
so vstavaným motorom

2 – 29

29.52.1

Stroje na hlbinnú •ažbu

2 – 30

29.52.2

Stroje na premiestòovanie zeminy a povrchovú •ažbu s vlastným
pohonom okrem kolesových rýpadiel a nakladaèov

2 – 31

29.52.3

Ostatné stroje na povrchovú •ažbu

2 – 32

29.52.4

Stroje a zariadenia na triedenie, rozdrvenie, zmiešavanie
a jednoduché spracovanie zeminy, kameòa, rúd a ostatných
nerastných látok

2 – 33

29.52.5

Pásové traktory

2 – 34

29.53.1

Stroje pre potravinársky priemysel a spracovanie tabaku

2 – 35

29.54

Stroje pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel

2 – 36

29.56

Ostatné úèelové stroje

2 – 37

29.6

Zbrane a munícia

2 – 38

29.7

Prístroje pre domácnos• inde nedefinované

2 – 39

31.10.31

Elektrické generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom
s vnútorným spa¾ovaním

2 – 40

31.4

Akumulátory, galvanické èlánky a batérie

2 – 41

31.5

Elektrické zdroje svetla a svietidlá

2 – 42

31.62

Ostatné elektrické vybavenie

2 – 43

32.20

Televízne a rozhlasové vysielaèe, drôtové telefóny a ïalekopisné
prístroje okrem:
– 32.20.11 – Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu,
rozhlasové alebo televízne vysielanie
– 32.20.12 – Televízne kamery
– 32.20.20 – Elektrické prístroje pre drôtové telefóny a telegrafiu

2 – 44

32.30

Televízne a rozhlasové prijímaèe, prístroje na záznam a reprodukciu
zvuku alebo obrazu okrem:
– 32.20.11 – Rozhlasové prijímaèe okrem autorádií fungujúcich
bez vonkajšieho zdroja energie
– 32.30.44 – Prijímacie prístroje pre rádiotelefóniu alebo
rádiotelegrafiu

2 – 45

33.10

Zdravotnícke a chirurgické zariadenia, prístroje na ortopedické
úèely

2 – 46

33.20.3

Presné váhy, kresliace, rysovacie, poèítacie, meracie prístroje
a nástroje a pod.

Zbierka zákonov è. 595/2003

Strana 5654

Èiastka 243

2 – 47

33.4

Optické nástroje a fotografické zariadenia okrem:
– 33.40.22 – Binokulárne, monokulárne ïalekoh¾ady a ostatné
optické teleskopy, ostatné astronomické prístroje,
optické mikroskopy

2 – 48

33.50.1

Hodiny a hodinky

2 – 49

34.10.3

Len: trolejbusy a elektrobusy

2 – 50

34.10.51

Terénne vyklápacie vozy (dampery)

2 – 51

34.10.52

Žeriavové automobily

2 – 52

34.10.54

Motorové vozidlá na špeciálne úèely inde neuvedené

2 – 53

34.20.2

Prívesy a návesy: kontajnery

2 – 54

34.30.20

Ostatné samostatné predmety pre motorové vozidlá

2 – 55

35.12

Rekreaèné a športové èlny

2 – 56

35.20.33

Len: vozidlá ko¾ajové banské a lokálky
(železnice osobitného urèenia)

2 – 57

35.3

Lietadlá a kozmické lode

2 – 58

35.41.1

Motocykle a prívesné vozíky k motocyklom

2 – 59

35.43

Vozíky pre invalidov

2 – 60

35.50.1

Ostatné dopravné zariadenia inde neuvedené

2 – 61

36.1

Nábytok

2 – 62

36.3

Hudobné nástroje

2 – 63

36.4

Športové výrobky

2 – 64

36.50.4

Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo spoloèenské hry

2 – 65

36.63.1

Kolotoèe, hojdaèky, strelnice a ostatné lunaparkové atrakcie

2 – 66

Technické zhodnotenie nehnute¾nej kultúrnej pamiatky

Odpisová skupina 3
Položka1)

KP2)

Názov3)

3–1

26.61.20

Montované stavby z betónu (prefabrikované bunky), ak nie sú
samostatnými stavebnými objektmi alebo technologickým
zariadením (pod¾a rozhodnutia príslušného úradu životného
prostredia)

3–2

28.11.10

Montované stavby z kovov (prefabrikované bunky plechové), ak nie
sú samostatnými stavebnými objektmi alebo technologickým
zariadením (pod¾a rozhodnutia príslušného úradu životného
prostredia)

3–3

28.21

Nádrže, cisterny, kade a podobné zásobníky z kovov

3–4

28.30

Generátory na výrobu pary okrem kotlov na centrálny ohrev
teplej vody

3–5

28.75.21

Pancierové a spevnené skrine, pancierové priehradky a dvere
z obyèajných kovov

3–6

28.75.22

Kartotékové skrine, zoraïovaèe spisov a pod.

3–7

28.75.24

Sošky a podobné dekoraèné predmety, rámy na obrazy a zrkadlá

3–8

28.75.27

Ostatné výrobky z obyèajných kovov inde neuvedené

3–9

28.75.3

Meèe, tesáky, bodáky, kopije a podobné seèné a bodné zbrane

3 – 10

29.11.12

Zážihové spa¾ovacie piestové lodné motory, ostatné motory

3 – 11

29.11.13

Piestové vznetové motory s vnútorným zapa¾ovaním

3 – 12

29.11.2

Turbíny

3 – 13

29.21.1

Pece, horáky a ich súèasti

Zbierka zákonov è. 595/2003

Èiastka 243

Strana 5655

3 – 14

29.22

Zdvíhacie a dopravné zariadenia

3 – 15

29.23.11

Výmenníky tepla, prístroje a zariadenia na skvapalòovanie vzduchu
alebo iných plynov

3 – 16

29.23.12

Klimatizaèné zariadenia

3 – 17

29.23.14

Stroje a prístroje na filtrovanie a èistenie plynov inde neuvedené

3 – 18

29.23.2

Ventilátory (okrem stolových)

3 – 19

29.24.1

Plynové generátory, destilaèné, filtraèné alebo rektifikaèné prístroje

3 – 20

29.51

Stroje pre metalurgiu

3 – 21

29.52.2

Len: rýpadlá a kolesové nakladaèe

3 – 22

31.10

Elektromotory, generátory a transformátory

3 – 23

31.2

Elektrické rozvodné a spínacie zariadenia

3 – 24

35.11

Lode

3 – 25

35.20

Železnièné a elektrièkové lokomotívy, vozòový park a ich súèasti
okrem:
– 35.20.33 – Vozidlá ko¾ajové banské a lokálky (železnice osobitného
urèenia)

3 – 26

Pestovate¾ské celky trvalých porastov s èasom plodnosti dlhším ako
tri roky

3 – 27

z kódu 2213 KS len: televízne a káblové rozvody
z kódu 2224 KS len: televízne a káblové rozvody

3 – 28

Drobné stavby vymedzené osobitným predpisom107) s výnimkou
uvedenou v § 22 ods. 2 písm. b) druhom bode

Odpisová skupina 4
Položka1)

KS4)

Názov3)

4–1

1

Budovy

4–2

2

Inžinierske stavby s výnimkou kódov uvedených v odpisovej
skupine 3

Poznámky:
1

) Položka – oznaèuje èíslo odpisovej skupiny (1 až 4) a poradové èíslo položky v príslušnej odpisovej skupine.

2

) KP – kód klasifikácie produkcie vydanej vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky è. 632/2002 Z. z., ktorý je rozhodujúci na
zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny. Ak pre struènos• textácie je názov vymedzený inak, rozhodujúci je kód KP.

3

) Názov – obsahové vymedzenie jednotlivých položiek a kódov prevažne s použitím textácie KP, prípadne textácie KS.

4

) KS – kód klasifikácie stavieb vyhlásený opatrením Štatistického úradu Slovenskej republiky è. 128/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje
Klasifikácia stavieb.
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596
ZÁKON
z 5. novembra 2003
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS•
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Základné ustanovenia
Tento zákon upravuje pôsobnos•, organizáciu a úlohy
orgánov štátnej správy v školstve, obcí, samosprávnych
krajov a orgánov školskej samosprávy a urèuje ich pôsobnos• v oblasti výkonu štátnej správy v školstve
a školskej samosprávy, v oblasti tvorby siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyuèovania a pracovísk praktického vyuèovania Slovenskej republiky
(ïalej len „sie•“), zaraïovania, vyraïovania a zmien
v sieti a v oblasti zriaïovania a zrušovania škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyuèovania a pracovísk praktického vyuèovania.
§2
Výkon štátnej správy v školstve
a školskej samosprávy
(1) Štátnu správu v školstve na úseku škôl1) a školských zariadení2) pod¾a tohto zákona vykonávajú:
a) riadite¾ školy alebo riadite¾ školského zariadenia
(ïalej len „riadite¾“),
b) obec,
c) samosprávny kraj,
d) krajský školský úrad,
e) Štátna školská inšpekcia,
f) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ïalej
len „ministerstvo“),
g) iné ústredné orgány štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.3)

(2) Školskú samosprávu pod¾a tohto zákona vykonávajú:
a) rada školy alebo rada školského zariadenia (ïalej
len „rada školy“),
b) obecná školská rada,
c) územná školská rada,
d) žiacka školská rada (§ 26).
DRUHÁ ÈAS•
RIADITE¼ ŠKOLY
A RIADITE¼ ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
§3
Vymenúvanie a odvolávanie riadite¾a školy
alebo riadite¾a školského zariadenia
(1) Riadite¾a vymenúva na dobu funkèného obdobia
a odvoláva zriaïovate¾ školy alebo zriaïovate¾ školského
zariadenia (ïalej len „zriaïovate¾“).
(2) Ak je zriaïovate¾om orgán pod¾a ustanovenia § 2
ods. 1 písm. b) až d), vymenúva riadite¾a na pä•roèné
funkèné obdobie zriaïovate¾ na návrh rady školy. Rada
školy predkladá návrh na kandidáta na riadite¾a na základe výberového konania (§ 4). Návrh rady školy je pre
zriaïovate¾a záväzný.
(3) Zriaïovate¾
súèasne s vymenovaním riadite¾a
s ním dohodne podmienky pod¾a osobitného predpisu4)
v pracovnej zmluve a urèí mu platové náležitosti pod¾a
osobitného predpisu.5)
(4) Riadite¾a školy alebo riadite¾a školského zariadenia, pri ktorom sa rada školy nezriaïuje alebo rada školy
nekoná v stanovenej lehote (§ 4 ods. 4), vymenúva zriaïovate¾ pod¾a osobitného predpisu.6)
(5) Riadite¾ školy alebo riadite¾ školského zariadenia
musí by• bezúhonný7) a musí spåòa• tieto kvalifikaèné
predpoklady:
a) odbornú a pedagogickú spôsobilos• požadovanú na

1

) § 2, 9a, 10a a 33a zákona è. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
3
) Zákon è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
2

4

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

) § 7 ods. 3, § 42 a 43 zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
5
) Zákon è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých

zákonov.
§ 7 ods. 3 Zákonníka práce.
6
) § 5 zákona è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
§ 42 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
7
) § 3 ods. 1 písm. b a § 3 ods. 3 a 4 zákona è. 552/2003 Z. z.
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stupeò a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ
školy ustanovenú osobitným predpisom,8)
b) najmenej pä• rokov pedagogickej praxe,
c) absolvovanie prvej kvalifikaènej skúšky alebo jej náhrady pod¾a osobitného predpisu8) okrem riadite¾a
základnej umeleckej školy, riadite¾a predškolského
zariadenia,
riadite¾a poradenského zariadenia
a riadite¾a školského úèelového zariadenia.
(6) Riadite¾ školy alebo riadite¾ školského zariadenia,
ktoré v právnych vz•ahoch vystupuje vo svojom mene
a má zodpovednos• vyplývajúcu z týchto vz•ahov (ïalej
len „právnická osoba“), je zamestnancom školy alebo
školského zariadenia.
(7) Zriaïovate¾ odvolá riadite¾a:
a) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný
èin,
b) za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich
z osobitného predpisu,9)
c) za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov,10) alebo
d) ak nespåòa kvalifikaèné predpoklady pod¾a odseku 5.
(8) Zriaïovate¾ môže odvola• riadite¾a aj
a) na návrh rady školy [§ 24 ods. 5 písm. c)],
b) ak neabsolvuje v urèenom termíne (§ 5 ods. 9) prí pravu vedúcich pedagogických zamestnancov pod¾a
osobitného predpisu,11)
c) na návrh hlavného školského inšpektora [§ 12 ods. 3
písm. f)],
d) na návrh ministra školstva Slovenskej republiky
(ïalej len „minister“), ak budú zistené závažné ne dostatky [§ 14 ods. 6 písm. j) a l)]; riadite¾a strednej
zdravotníckej školy na návrh ministra zdravotníctva
Slovenskej republiky.
(9) Ak zriaïovate¾ odvoláva riadite¾a pod¾a odseku 7
písm. b) a c) a odseku 8 písm. b) až d), vyžaduje sa vyjadrenie príslušnej rady školy. Ak príslušná rada školy nepredloží vyjadrenie zriaïovate¾ovi do 15 dní od doruèenia
žiadosti o vyjadrenie, zriaïovate¾ môže riadite¾a odvola•
aj bez vyjadrenia príslušnej rady školy.
(10) Ak zriaïovate¾ odvolá riadite¾a pod¾a odsekov 7 a 8,
poverí pedagogického zamestnanca školy alebo školského zariadenia vedením školy alebo školského zariadenia
do vymenovania nového riadite¾a pod¾a osobitného predpisu.12)
(11) Vo veci vymenúvania a odvolávania riadite¾a školy
alebo riadite¾a školského zariadenia, ktorého zriaïovate-
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¾om je orgán pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) až d), vystupuje za
zriaïovate¾a starosta obce, predseda samosprávneho
kraja alebo prednosta krajského školského úradu. Na
vymenúvanie a odvolávanie riadite¾a sa nevz•ahuje osobitný predpis.13)
§4
Výberové konanie
(1) Výberové konanie na vymenovanie riadite¾a vyhlasuje zriaïovate¾ a výberové konanie na vymenovanie
ostatných vedúcich zamestnancov školy alebo školského zariadenia vyhlasuje zamestnávate¾ spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.14) Oznámenie o vyhlásení výberového konania na vymenovanie riadite¾a
okrem údajov urèených osobitným predpisom14) ïalej
obsahuje požiadavku na predloženie návrhu koncepcie
rozvoja školy alebo školského zariadenia.
(2) Výberovou komisiou na výberové konanie na vymenovanie riadite¾a je rada školy.
(3) Rada školy prizýva na výberové konania zástupcu
zriaïovate¾a a zástupcu krajského školského úradu.
Prizvaní zástupcovia majú hlas poradný.
(4) Návrh na vymenovanie riadite¾a podáva rada školy
na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia.
(5) Ak tento zákon neustanovuje inak, vz•ahujú sa na
výberové konania na vymenovanie riadite¾a ustanovenia
osobitného predpisu.14)
(6) Výberové konanie na vymenovanie ostatných vedúcich zamestnancov školy alebo školského zariadenia sa
uskutoèòuje pod¾a osobitného predpisu.14)
§5
(1) Školu a školské zariadenie riadi riadite¾.
(2) Riadite¾ zodpovedá za
a) dodržiavanie uèebných plánov,
b) dodržiavanie uèebných osnov,
c) dodržiavanie vzdelávacích štandardov,
d) ïalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
e) odbornú a pedagogickú úroveò výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia,
f) rozpoèet, financovanie15) a efektívne využívanie finanèných prostriedkov urèených na zabezpeèenie
èinnosti školy alebo školského zariadenia,

8

) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky è. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnan-

9

cov v znení neskorších predpisov.

) § 9 a10 zákona è. 552/2003 Z. z.
10
) Napríklad § 47 zákona è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskorších predpisov, zákon è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
11

)
)
13
)
12

14

)
)

15

požiarmi, zákon è. 330/1996 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon è. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
§ 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky è. 42/1996 Z. z. o ïalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov.
Zákon è. 552/2003 Z. z.
§ 11 ods. 4 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 11 ods. 2 písm. g) zákona è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona
è. 445/2001 Z. z.
Zákon è. 552/2003 Z. z.
§ 2 zákona è. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
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g) riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo
vlastníctve školy alebo školského zariadenia.
(3) Riadite¾ základnej školy vykonáva štátnu správu
v prvom stupni. Rozhoduje o
a) prijatí žiaka do školy,
b) odklade zaèiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,
c) dodatoènom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka,
d) oslobodení žiaka od povinnosti dochádza• do školy,
e) oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých
vyuèovacích predmetoch alebo ich èastí,
f) povolení plni• povinnú školskú dochádzku mimo
územia Slovenskej republiky,
g) uložení výchovných opatrení,
h) povolení vykona• komisionálnu skúšku,
i) povolení vykona• skúšku z jednotlivých vyuèovacích predmetov aj uchádzaèovi, ktorý nie je žiakom
školy,
j) urèení príspevku zákonného zástupcu žiaka na
èiastoènú úhradu nákladov za starostlivos• poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení.16)
(4) Riadite¾ strednej školy vykonáva štátnu správu
v prvom stupni. Rozhoduje o
a) prijatí žiaka na štúdium na strednú školu alebo uèilište,17)
b) oslobodení žiaka od povinnosti dochádza• do školy,
c) oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyuèovacích
predmetov alebo ich èastí,
d) umožnení štúdia žiaka pod¾a individuálneho uèeb ného plánu,
e) povolení absolvova• èas• štúdia v škole obdobného
typu v zahranièí,
f) prerušení štúdia,
g) povolení zmeny študijného alebo uèebného odboru,
h) preradení žiaka na základnú školu poèas plnenia
povinnej školskej dochádzky,
i) povolení opakova• roèník,
j) uložení výchovných opatrení,
k) povolení vykona• komisionálnu skúšku,
l) povolení vykona• skúšku z jednotlivých vyuèovacích predmetov aj uchádzaèovi, ktorý nie je žiakom
školy,
m) priznaní štipendia,
n) urèení príspevku zákonného zástupcu žiaka na
èiastoènú úhradu nákladov za starostlivos• poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení (§ 35).
(5) Riadite¾ základnej umeleckej školy rozhoduje o
a) prijatí a zaradení uchádzaèov na štúdium,
b) prerušení štúdia,
c) povolení postupu do vyššieho roèníka,
d) predèasnom skonèení štúdia,

e) povolení opakova• roèník,
f) povolení vykona• opravnú skúšku,
g) urèení príspevku zákonného zástupcu žiaka na èiastoènú úhradu nákladov spojených so štúdiom.18)
(6) Riadite¾ školského zariadenia rozhoduje o
a) prijatí žiaka do školského zariadenia,
b) uložení výchovných opatrení,
c) urèení príspevku zákonného zástupcu žiaka na
èiastoènú úhradu nákladov za starostlivos• poskytovanú žiakovi v školskom zariadení (§ 35),
d) ïalších opatreniach, ak tak ustanovuje osobitný
predpis.2)
Riadite¾ školského zariadenia, ktorého zriaïovate¾om
je krajský školský úrad (§ 10 ods. 5), rozhoduje v prvom
stupni [písm. a) až d)] v rámci výkonu štátnej správy
v školstve.
(7) Riadite¾ predkladá zriaïovate¾ovi na schválenie
a rade školy na vyjadrenie
a) návrhy na poèty prijímaných žiakov,
b) návrh na zavedenie študijných alebo uèebných od borov a ich zameranie,
c) návrh na úpravy v uèebných plánoch a v skladbe
vyuèovaných volite¾ných a nepovinných predmetov
a predpokladané poèty žiakov v týchto predmetoch,
d) návrh rozpoètu,
e) návrh na vykonávanie podnikate¾skej èinnosti školy
alebo školského zariadenia,
f) správu o výchovno-vzdelávacej èinnosti, jej výsledkoch a podmienkach pod¾a § 14 ods. 5 písm. e),
g) správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,
h) koncepèný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoroène jeho vyhodnotenie,
i) informáciu o pedagogicko-organizaènom a materiálno-technickom zabezpeèení výchovno-vzdelávacieho procesu.
(8) Opodstatnenos• výhrad voèi obsahu správy pod¾a
odseku 7 písm. f) posudzuje Štátna školská inšpekcia.
(9) Riadite¾ a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci
sú povinní absolvova• prípravu vedúcich pedagogických
zamestnancov,19) ktorú zaènú najneskôr do jedného
roka od vymenovania do funkcie a skonèia ju najneskôr
do troch rokov od obsadenia funkcie.
(10) Ak zákonný zástupca die•a•a nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho die•a•a,20) oznámi riadite¾ túto skutoènos• príslušnému orgánu štátnej
správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca die•a•a trvalý pobyt.
(11) Zákonný zástupca die•a•a nedbá o riadne plnenie

16

) § 33a zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

17

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

) § 18 a 19 zákona è. 29/1984 Zb.
18
) § 33a zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
19
) § 4 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky è. 41/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20

§ 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky è. 42/1996 Z. z.

) § 36 zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
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povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási die•a
na povinnú školskú dochádzku alebo ak die•a neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyuèovacích hodín v mesiaci.21)
TRETIA ÈAS•
PÔSOBNOS• ORGÁNOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY
§6
Obec
(1) Obec pri prenesenom výkone štátnej správy22) zriaïuje a zrušuje základné školy pod¾a siete (§ 15).
(2) Obec pri výkone samosprávy23) zriaïuje a zrušuje
pod¾a siete
a) základné umelecké školy,
b) materské školy,
c) školské kluby detí,
d) školské strediská záujmovej èinnosti,
e) centrá vo¾ného èasu,
f) zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl,
g) jazykové školy pri základných školách,
h) strediská služieb škole.
(3) Obec vytvára podmienky na
a) výchovu a vzdelávanie detí a žiakov najmä tým, že
zriaïuje školy a školské zariadenia,
b) plnenie povinnej školskej dochádzky v základných
školách, ktorých je zriaïovate¾om,
c) zabezpeèenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami24)
v školách a v školských zariadeniach, ktorých je
zriaïovate¾om,
d) zabezpeèenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov
s mimoriadnym nadaním a talentom25) v školách
a v školských zariadeniach, ktorých je zriaïovate¾om.
(4) Obec vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo
veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého
alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka.26)
(5) Obec ako školský úrad vykonáva štátnu správu
v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni
rozhodol riadite¾ základnej školy, ktorej je príslušná obec
zriaïovate¾om (§ 5 ods. 3). Ak obec nie je školským úradom (§ 7), výkon štátnej správy v druhom stupni pod¾a
tohto odseku a èinnosti pod¾a odseku 8 písm. a), c) a d)
zabezpeèuje pre òu krajský školský úrad.
(6) Pôsobnos• obce pod¾a odseku 5 a odseku 8 písm.
a), c) a d) je preneseným výkonom štátnej správy. Na ná21

)
)
23
)
24
)
25
)
26
)
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klady spojené s preneseným výkonom štátnej správy
pod¾a odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) poskytuje štát
obci finanèné prostriedky prostredníctvom krajského
školského úradu. Výška týchto prostriedkov sa odvodzuje od poètu žiakov v základných školách, ktorých je obec
zriaïovate¾om.
(7) Èinnosti pod¾a odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d)
odborne zabezpeèuje obci zamestnanec, ktorý spåòa kvalifikaèné predpoklady pod¾a § 7 ods. 3.
(8) Obec vo veciach výchovy a vzdelávania v školách
a školských zariadeniach, ktorých je zriaïovate¾om, ïalej
a) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov27) v oblasti výchovy a vzdelávania
s výnimkou kontroly pod¾a §13 a v oblasti školského stravovania,
b) kontroluje kvalitu podávaných jedál v školských jedálòach,
c) vydáva organizaèné pokyny pre riadite¾ov, najmä organizaèné pokyny na príslušný školský rok,
d) poskytuje odbornú a poradenskú èinnos• školám
a školským zariadeniam,
e) poskytuje právne poradenstvo riadite¾om,
f) môže na základe dohody vykonáva• administratívno-technické
práce
na
mzdovom
úseku
a pracovnoprávnom úseku pre školy a školské zariadenia,
g) vedie personálnu agendu riadite¾ov,
h) predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie
1. informácie o pedagogicko-organizaènom a materiálnom zabezpeèení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení,
2. návrh rozpisu finanèných prostriedkov pre školy
a školské zariadenia pridelených krajským školským úradom,
3. správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení,
4. správu o výchovno-vzdelávacej èinnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaïovate¾om pod¾a § 14 ods. 5
písm. e),
5. koncepciu investièného rozvoja škôl a školských
zariadení,
6. návrhy na zriaïovanie alebo zrušovanie škôl
a školských zariadení,
7. návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyuèovaním vyuèovacieho predmetu alebo skupiny predmetov,
8. návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti
a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom,
i) spolupracuje s inými obcami, orgánmi školskej

§ 18 ods. 2 zákona è. 281/2002 Z. z. o prídavku na die•a a o príspevku k prídavku na die•a v znení zákona è. 658/2002 Z. z.
Zákon è. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.
§ 4 zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 3 zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 41 zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 31 zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
§ 36 zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
27
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
22
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samosprávy, príslušným krajským školským úradom a inými štátnymi orgánmi, s fyzickými osobami a iný mi práv nic ký mi oso ba mi, s ria di te¾ mi pri
zabezpeèení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení pedagogickými zamestnancami
a nepedagogickými zamestnancami, s príslušným
samosprávnym krajom pri zabezpeèení ubytovania
zahranièných lektorov pôsobiacich v školách
a v školských zariadeniach a s obèianskymi združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi
sa záujmovou èinnos•ou detí a mládeže a športom
a pri zabezpeèovaní predmetových olympiád a sú•aží detí a žiakov škôl a školských zariadení.
(9) Opodstatnenos• výhrad obecnej školskej rady voèi
obsahu správy pod¾a odseku 8 písm. h) štvrtého bodu
posudzuje Štátna školská inšpekcia a pod¾a potreby uloží opatrenia pod¾a § 13 ods. 7.
(10) Obec spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy28) a verejnosti.29)
(11) Obec schva¾uje návrh zmluvy o nájme a prenájme
školských budov a miestností a o nájme a prenájme pri¾ahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorej je
zriaïovate¾om.30) Obec môže poveri• schva¾ovaním riadite¾a školy.
(12) Obec zostavuje plán investícií a rozpis finanèných
prostriedkov pridelených krajským školským úradom
pre školy a školské zariadenia, ktorých je zriaïovate¾om.
(13) Obec vykonáva správu škôl a školských zariadení,
ktorých je zriaïovate¾om, a na uskutoèòovanie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpeèuje
a) priestory a materiálno-technické zabezpeèenie,
b) didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese,
c) finanèné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pod¾a osobitných
predpisov a finanèné prostriedky na prevádzku
a údržbu, ktoré prerozde¾uje31) a kontroluje ich využívanie,
d) investièné prostriedky zo štátneho rozpoètu a z vlastných zdrojov.
(14) Zriaïovate¾skou pôsobnos•ou obce v prenesenom
výkone štátnej správy vo vz•ahu k základným školám
bez právnej subjektivity sa rozumie finanèné, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpeèenie
výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia
havarijných situácií týchto škôl. Vo vz•ahu k základným
školám s právnou subjektivitou ide o finanèné, materiálno-technické a priestorové zabezpeèenie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarij-
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ných situácií týchto škôl. Starostlivos• o budovy, v ktorých základná škola sídli, je predmetom samosprávnej
pôsobnosti obce.
(15) Obec zabezpeèuje podmienky na stravovanie detí
a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach,
ktorých je zriaïovate¾om, a to formou zriaïovania zariadení školského stravovania [ods. 2 písm. f)].
(16) Obec vykonáva následnú finanènú kontrolu na
úseku hospodárenia s finanènými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpoètu, zo všeobecného rozpoètu
Európskej únie, s materiálnymi hodnotami a majetkom,
ktorý má v správe, a kontroluje efektívnos• a úèelnos•
ich využitia.32)
(17) Obec ïalej vybavuje s•ažnosti a petície obèanov
a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských
zariadení uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem s•ažností
a petícií pod¾a §13 ods. 1; v prípade potreby požiada
o pomoc pri prešetrovaní s•ažností a petícií Štátnu školskú inšpekciu alebo krajský školský úrad.33)
(18) Obec prerokúva s radou školy a s riadite¾om školy alebo školského zariadenia, ktorého je zriaïovate¾om,
najmä
a) koncepciu rozvoja školy alebo školského zariadenia,
b) návrh rozpisu finanèných prostriedkov pridelených
krajským školským úradom na školy a školské za riadenia, ktorých je zriaïovate¾om, a materiálno-technické podmienky na èinnos• škôl a školských
zariadení, ktorých je zriaïovate¾om,
c) personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
d) požiadavky obce na skvalitnenie starostlivosti o deti
a žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole alebo v školskom zariadení a spôsob
úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
e) správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej èinnosti
a podmienkach v škole alebo v školskom zariadení.
(19) Obec vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia
povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé
bydlisko, a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia.
(20) Vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom
stupni koná obec, vykonáva štátnu správu v druhom
stupni krajský školský úrad.
(21) Obec, ktorá je sídlom spoloèného obecného úradu,34) oznámi krajskému školskému úradu jeho zriadenie, ako aj zoznam obcí, pre ktoré spoloèný obecný úrad
zabezpeèuje èinnosti a plní úlohy v oblasti školstva,
mládeže a telesnej kultúry; zoznam uverejòuje každoroène ministerstvo vo Zvestiach Ministerstva školstva
Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky.
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) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 261/1995 Z. z. o štátnom informaènom systéme.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých záko-
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nov (zákon o slobode informácií).
§ 9 ods. 2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady è. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 597/2003 Z. z.
Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1998 Z. z. o s•ažnostiach.
Zákon è. 85/1990 Zb. o petiènom práve v znení zákona è. 242/1998 Z. z.
34
) § 20a ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
30

)
31
)
32
)
33
)
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§7
(1) Školským úradom je obec, ktorá je zriaïovate¾om
škôl s celkovým poètom najmenej 1 000 žiakov.
(2) Za školský úrad sa považujú aj obce, pre ktoré na
základe dohody pod¾a osobitného predpisu35) odborne
zabezpeèuje úlohy a èinnosti v oblasti školstva, mládeže
a telesnej kultúry spoloèný obecný úrad, prièom celkový
poèet žiakov škôl v týchto obciach je najmenej 1 000.
(3) Èinnosti obce v oblasti školstva pod¾a § 6 ods. 5
a èinnosti obce vo veciach odborných èinností a poradenstva výchovno-vzdelávacieho procesu pod¾a § 6 ods.
8 písm. a), c) a d) odborne zabezpeèuje zamestnanec,
ktorý spåòa tieto kvalifikaèné predpoklady:
a) požiadavku odbornej a pedagogickej spôsobilosti
pre niektorý druh alebo typ školy,8)
b) požiadavku minimálne piatich rokov pedagogickej
praxe.
(4) Obec, ktorá je školským úradom pod¾a odseku 2,
predkladá krajskému školskému úradu návrh na vydanie rozhodnutia o potvrdení školského úradu (§ 10).
(5) Ak príde k zrušeniu dohody pod¾a odseku 2, oznámia obce, ktoré boli školskými úradmi pod¾a tohto odseku, túto skutoènos• neodkladne krajskému školskému
úradu.
§8
Školský obvod základnej školy
(1) Obec urèí svojím všeobecne záväzným nariadením
školský obvod základnej školy zriadenej obcou. Školský
obvod základnej školy tvorí územie obce alebo jej èas•.
Ak je obec zriaïovate¾om viacerých základných škôl,
obec svojím všeobecne záväzným nariadením urèí školské obvody pre jednotlivé základné školy.
(2) Ak obec nezriadi základnú školu, môže sa dohodnú• so susednými obcami na spoloènom školskom obvode základnej školy. Ak sa takáto dohoda neuzatvorí
a bude ohrozené plnenie povinnej školskej dochádzky
žiakov, rozhodne o spoloènom školskom obvode základnej školy krajský školský úrad.
(3) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej
škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko,
ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne pod¾a odseku 4.
(4) Žiak môže plni• povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riadite¾a základnej školy, do
ktorej sa hlási. Riadite¾ základnej školy, do ktorej bol
žiak prijatý, oznámi túto skutoènos• riadite¾ovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé
bydlisko, ako aj zriaïovate¾ovi základnej školy, do ktorej
bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaïovate¾om tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.
35

(5) V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej
následného zrušenia obec urèí školský obvod základnej
školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plni•
povinnú školskú dochádzku pod¾a odsekov 3 a 4. Ak sa
tak nestane, školský obvod základnej školy, v ktorom
budú žiaci zrušenej základnej školy plni• povinnú školskú dochádzku, urèí krajský školský úrad.
(6) Ak si obec na úèel zabezpeèenia povinnej školskej
dochádzky nezriadi základnú školu, základnú školu
s materskou školou, je škola v obci, s ktorou má obec
zriadený spoloèný školský obvod a v ktorej bude žiak plni• povinnú školskú dochádzku, povinná z prostriedkov
štátneho rozpoètu uhradi• zákonnému zástupcovi žiaka
cestovné náklady na dopravu žiaka do tejto školy vo výške ceny hromadnej dopravy, ak nezabezpeèí dopravu žiaka inak.
(7) Škola, v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku, zabezpeèuje pod¾a odseku 6 aj náklady na dopravu
žiaka spä• do miesta trvalého bydliska.
§9
Samosprávny kraj
(1) Samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej
správy22) zriaïuje a zrušuje pod¾a siete
a) stredné školy,
b) uèilištia,
c) strediská praktického vyuèovania.
(2) Samosprávny kraj pri výkone samosprávy36) zriaïuje a zrušuje pod¾a siete
a) základné umelecké školy,
b) záujmovo-vzdelávacie zariadenia okrem jazykových
škôl pri základných školách,
c) domovy mládeže,
d) zariadenia školského stravovania,
e) zariadenia praktického vyuèovania,
f) strediská služieb školy,
g) školy v prírode,
h) centrá vo¾ného èasu s územnou pôsobnos•ou samosprávneho kraja,
i) školské strediská záujmovej èinnosti.
(3) Ak samosprávny kraj zruší školu alebo školské zariadenie (odseky 1 a 2), urèí školu alebo školské zariadenie, ktoré bude ïalej plni• úlohy zrušenej školy alebo
školského zariadenia.
(4) Samosprávny kraj vytvára podmienky na výchovu
a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky
v stredných školách, podmienky na zabezpeèenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,24) detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom25) v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaïovate¾om.
(5) Samosprávny kraj vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riadite¾ školy pod¾a odseku 1 (§ 5 ods. 4).
(6) Pôsobnos• samosprávneho kraja pod¾a odseku 5 je

) § 20a zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
) § 4 zákona è. 302/2001 Z. z.
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preneseným výkonom štátnej správy. Na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy pod¾a odseku 5
poskytuje štát samosprávnemu kraju finanèné prostriedky prostredníctvom krajského školského úradu.
Výška týchto prostriedkov sa odvodzuje od poètu žiakov
v školách, ktorých je samosprávny kraj zriaïovate¾om.
(7) Èinnosti pod¾a odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d)
zabezpeèuje samosprávnemu kraju zamestnanec, ktorý
spåòa kvalifikaèné predpoklady pod¾a § 7 ods. 3.
(8) Samosprávny kraj v oblasti výchovy a vzdelávania
a) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov27) v oblasti školského stravovania,
v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly pod¾a §13 v školách a v školských zariadeniach,
ktorých je zriaïovate¾om,
b) kontroluje kvalitu podávaných jedál v zariadeniach
školského stravovania, ktorých je zriaïovate¾om,
c) po prerokovaní s príslušným krajským školským
úradom vydáva organizaèné pokyny pre riadite¾ov
škôl a školských zariadení, ktorých je zriaïovate¾om,
d) poskytuje odbornú a poradenskú èinnos• školám
a školským zariadeniam, ktorých je zriaïovate¾om,
v rozsahu § 6 ods. 8 písm. d),
e) poskytuje právne poradenstvo riadite¾om škôl
a školských zariadení, ktorých je zriaïovate¾om,
f) vedie personálnu agendu riadite¾ov škôl a školských
zariadení, ktorých je zriaïovate¾om,
g) prerokúva s príslušným ústredným orgánom štátnej správy a sociálnymi partnermi návrhy na zriadenie, zrušenie alebo obmedzenie èinnosti stredných
odborných uèilíš•, stredných odborných škôl, združených stredných škôl, stredísk praktického vyuèovania a pracovísk praktického vyuèovania,
h) prerokúva s riadite¾mi škôl a školských zariadení,
ktorých je zriaïovate¾om, a s územnou školskou radou
1. informácie o pedagogicko-organizaènom a materiálnom zabezpeèení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaïovate¾om,
2. návrh rozpisu finanèných prostriedkov pridelených krajským školským úradom na
školy
a školské zariadenia, ktorých je zriaïovate¾om,
3. správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení, ktorých je zriaïovate¾om,
4. koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení, ktorých je zriaïovate¾om,
5. návrhy na zriaïovanie alebo zrušovanie škôl
a školských zariadení alebo na obmedzenie ich
èinnosti,
6. návrhy na zavedenie nových študijných a uèebných odborov a zameraní,
7. správu o výchovno-vzdelávacej èinnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaïovate¾om pod¾a § 14 ods. 5
písm. e),
i) spolupracuje s obcami, inými samosprávnymi krajmi, orgánmi školskej samosprávy, príslušným krajským školským úradom a inými orgánmi štátnej
správy, s fyzickými osobami a inými právnickými
osobami,
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j) spolupracuje s riadite¾mi pri zabezpeèení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení, ktorých
je zriaïovate¾om, pedagogickými zamestnancami
a nepedagogickými zamestnancami,
k) spolupracuje s obcami vo svojej územnej pôsobnosti
a s príslušným krajským školským úradom pri za bezpeèení ubytovania zahranièných lektorov pôsobiacich v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaïovate¾om,
l) spolupracuje s obèianskymi združeniami a inými
právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou
èinnos•ou detí a mládeže a športom a pri zabezpeèovaní predmetových olympiád a sú•aží detí a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti,
m)spolupracuje s príslušnými ústrednými orgánmi
štátnej správy a sociálnymi partnermi v otázkach
odborného vzdelávania a prípravy mládeže na povolania.
(9) Opodstatnenos• výhrad zriaïovate¾a alebo územnej
školskej rady voèi obsahu správy pod¾a odseku 8 písm. h),
siedmeho bodu posudzuje Štátna školská inšpekcia.
(10) Samosprávny kraj spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti
orgánom štátnej správy28) a verejnosti,29) najmä zverejòuje zoznamy vo¾ných miest v stredných školách vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti po jednotlivých termínoch
prijímacieho konania v príslušnom školskom roku.
(11) Samosprávny kraj schva¾uje návrh zmluvy o nájme
a prenájme školských budov a miestností a o nájme pri¾ahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorých
je zriaïovate¾om. Samosprávny kraj môže poveri• schva¾ovaním riadite¾a školy.
(12) Samosprávny kraj zostavuje plán investícií a rozpis
finanèných prostriedkov pridelených krajským školským úradom pre školy a školské zariadenia, ktorých je
zriaïovate¾om.
(13) Samosprávny kraj vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaïovate¾om, a na uskutoèòovanie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpeèuje
a) priestory a materiálno-technické zabezpeèenie,
b) didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese,
c) finanèné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pod¾a osobitných
predpisov a finanèné prostriedky na prevádzku
a údržbu, ktoré prerozde¾uje31) a kontroluje efektívnos• ich využívania,32)
d) investièné prostriedky zo štátneho rozpoètu
a z vlastných zdrojov.
(14) Zriaïovate¾skou pôsobnos•ou samosprávneho
kraja v prenesenom výkone štátnej správy vo vz•ahu ku
školám pod¾a odseku 1 sa rozumie finanèné, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpeèenie
výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia
havarijných situácií týchto škôl. Starostlivos• o budovy,
v ktorých tieto školy sídlia, je predmetom samosprávnej
pôsobnosti samosprávneho kraja.
(15) Samosprávny kraj zabezpeèuje podmienky na stra-
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vovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských
zariadeniach, ktorých je zriaïovate¾om, a to formou zriaïovania zariadení školského stravovania.
(16) Samosprávny kraj vykonáva následnú finanènú
kontrolu na úseku hospodárenia s finanènými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpoètu, všeobecného rozpoètu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami a majetkom,32) ktorý má v správe, a kontroluje
efektívnos• a úèelnos• ich využitia. Samosprávny kraj
ïalej vybavuje s•ažnosti, podnety a petície obèanov a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení
uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem s•ažností a petícií
pod¾a §13 ods. 1. V prípade potreby požiada o pomoc pri
prešetrovaní s•ažností, podnetov a petícií Štátnu školskú inšpekciu alebo krajský školský úrad.33)
ŠTVRTÁ ÈAS•
PÔSOBNOS• ORGÁNOV
MIESTNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY
§ 10
Krajský školský úrad
(1) Na výkon miestnej štátnej správy v školstve sa zriaïujú krajské školské úrady. Krajské školské úrady sú
rozpoètové organizácie štátu.37) Krajské školské úrady sú
finanènými vz•ahmi zapojené na rozpoèet ministerstva,
ktoré voèi nim plní funkciu zriaïovate¾a.38)
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k) zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva,
l) pedagogicko-psychologické poradne pre predškolské zariadenia a základné školy,
m)pedagogicko-psychologické poradne pre stredné
školy,
n) školské zariadenia, ktoré sú súèas•ou školy alebo
školského zariadenia uvedených v písm. a) až i).
(6) Osobitnou podmienkou pod¾a odseku 5 písm. a) je,
že obec nevytvorí podmienky na predškolskú výchovu.
V takýchto prípadoch deti navštevujú materskú školu,
ktorú zriadi krajský školský úrad.
(7) Osobitnou podmienkou pod¾a odseku 5 písm. b) je,
že obec nezabezpeèí plnenie povinnej školskej dochádzky pod¾a tohto zákona a nemožno urèi• spoloèný školský
obvod (§ 8). V takýchto prípadoch žiak navštevuje základnú školu, ktorú zriadi krajský školský úrad.
(8) Osobitnou podmienkou pod¾a odseku 5 písm. c) je,
že samosprávny kraj nezabezpeèí výchovu a vzdelávanie
v požadovanom študijnom alebo uèebnom odbore alebo
ide o školu alebo triedu, ktorá má vzniknú• na základe
medzinárodnej zmluvy. V takom prípade strednú školu
zriadi krajský školský úrad.
(9) Krajský školský úrad vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci rozhodovania o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných základnými školami a strednými školami v zahranièí (§ 31 až 34).

(2) Krajský školský úrad riadi prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh
ministra školstva.

(10) Krajský školský úrad rozhoduje v druhom stupni
vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého žiaka alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú
školskú dochádzku žiaka, v ktorých v prvom stupni rozhodla obec.

(3) Prednosta krajského školského úradu ako vedúci
služobného úradu39) zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a za efektívne využívanie finanèných prostriedkov a zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v správe krajského školského
úradu.

(11) Krajský školský úrad rozhoduje v druhom stupni
vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje
a) riadite¾ školy alebo riadite¾ školského zariadenia,
ktorého je zriaïovate¾om,
b) riadite¾ základnej školy, ktorej zriaïovate¾om je
obec, ktorá nie je školským úradom pod¾a § 7.

(4) Sídla a územná pôsobnos• krajských školských
úradov sú zhodné so sídlami a s územnými obvodmi
samosprávnych krajov.40)

(12) Krajský školský úrad vykonáva kontrolu vo veci zabezpeèovania èinností a úloh obcí a samosprávnych
krajov v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry pod¾a § 7.

(5) Krajský školský úrad zriaïuje a zrušuje pod¾a siete
a) materské školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky,
b) základné školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky,
c) stredné školy a strediská praktického vyuèovania,
ak to vyžadujú osobitné podmienky,
d) špeciálne materské školy,
e) špeciálne základné školy,
f) špeciálne stredné školy,
g) praktické školy,
h) odborné uèilištia,
i) špeciálne výchovné zariadenia,
j) školy, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutoèòujú v cudzom jazyku pod¾a osobitného predpisu,41)
37

)
)
39
)
40
)
41
)
38

(13) Krajský školský úrad spracúva podklady na štatistické spracovanie údajov o výchove a vzdelávaní v ško lách a v školských zariadeniach v jeho územnej pôsobnosti.
(14) Krajský školský úrad svojím rozhodnutím potvrdzuje, že obec je školským úradom pod¾a § 7 ods. 2. Ak
krajský školský úrad nepotvrdí obec ako školský úrad
pod¾a § 7 ods. 2, vykonáva èinnosti obce ako školského
úradu krajský školský úrad.
(15) Krajský školský úrad vymenúva predsedov skúšobných komisií pre závereèné skúšky, maturitné skúš-

§ 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 21 ods. 6 zákona è. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 10 zákona è. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 302/2001 Z. z. v znení zákona è. 445/2001 Z. z.
§ 3a zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
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ky, absolventské skúšky a štátne jazykové skúšky
v jeho územnej pôsobnosti.
(16) Krajský školský úrad spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy28) a verejnosti,29) najmä
zverejòuje zoznamy vo¾ných miest v stredných školách
vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti po jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom
roku.
§ 11
(1) Krajský školský úrad zostavuje rozpoèet finanèných prostriedkov pre vlastný úrad.
(2) Krajský školský úrad plní úlohy v oblasti financovania škôl a školských zariadení pod¾a osobitného predpisu.31) Krajský školský úrad zároveò kontroluje efektívnos• využívania finanèných prostriedkov pridelených
školám a školským zariadeniam.
(3) Krajský školský úrad vo vz•ahu ku školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaïovate¾om, ïalej
a) zabezpeèuje priestory a materiálno-technické vybavenie,
b) didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese,
c) zabezpeèuje investiènú výstavbu škôl a školských
zariadení,
d) zabezpeèuje stravovanie detí a žiakov škôl a školských zariadení,
e) vykonáva následnú finanènú kontrolu na úseku
hospodárenia s finanènými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpoètu, všeobecného rozpoètu
Európskej únie, s materiálnymi hodnotami a majetkom,32) ktorý má v správe, a kontroluje efektívnos•
a úèelnos• ich využitia,
f) vybavuje s•ažnosti42) a petície43) obèanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení,
g) vytvára podmienky na zabezpeèenie sociálnej starostlivosti o zamestnancov škôl a školských zariadení,
h) vedie personálnu agendu riadite¾ov,
i) poskytuje právne poradenstvo,
j) spolupracuje s riadite¾mi pri zabezpeèovaní personálneho obsadenia škôl a školských zariadení,
k) schva¾uje návrhy zmlúv o nájme a prenájme budov
škôl a školských zariadení, miestností a pri¾ahlých
priestorov.
(4) Krajský školský úrad poskytuje odbornú poradenskú èinnos• obciam, samosprávnym krajom, zriaïovate¾om cirkevných škôl a školských zariadení, zriaïovate¾om
súkromných škôl a školských zariadení a riadite¾om
škôl a školských zariadení, ktorých je zriaïovate¾om,
a to v oblastiach
a) organizácie výchovy a vzdelávania,
b) školského stravovania,
c) informatiky,
42

) Zákon è. 152/1998 Z. z.
) Zákon è. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

43
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d) práce s de•mi a mládežou a záujmového vzdelávania,
e) rozvoja telesnej výchovy a športu,
f) bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej
ochrany a civilnej ochrany pre školy vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti,
g) pracovnoprávnych vz•ahov a odmeòovania.
(5) Krajský školský úrad kontroluje27) dodržiavanie
všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania v školách a v školských zariadeniach vo svojej
územnej pôsobnosti s výnimkou kontroly pod¾a §13.
(6) Krajský školský úrad vydáva organizaèné pokyny
pre zriaïovate¾ov a riadite¾ov škôl a školských zariadení
vo svojej územnej pôsobnosti.
(7) Krajský školský úrad môže na základe dohody vykonáva• admistratívno-technické práce na mzdovom
a pracovnoprávnom úseku pre školy a školské zariadenia v rozsahu poverenia a požiadaviek riadite¾ov škôl
a školských zariadení, ktorých je zriaïovate¾om.
(8) Krajský školský úrad organizuje, koordinuje a finanène zabezpeèuje obvodné a krajské kolá sú•aží detí
a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej
pôsobnosti a predmetové olympiády žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti.
(9) Krajský školský úrad organizaène a finanène zabezpeèuje spoluprácu so zriaïovate¾mi vo svojej územnej pôsobnosti, s právnickými osobami a obèianskymi
združeniami zabezpeèujúcimi šport, telesnú kultúru
vrátane sú•aží, detí a žiakov škôl vo svojej územnej pôsobnosti.
PIATA ÈAS•
ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA
§ 12
Štátna školská inšpekcia
(1) Štátna školská inšpekcia je orgán štátnej správy
v školstve. Štátna školská inšpekcia je rozpoètová
organizácia37) so sídlom v Bratislave zapojená finanènými vz•ahmi na rozpoèet ministerstva;37) jej organizaènými súèas•ami sú školské inšpekèné centrá. Štátna školská inšpekcia je vo svojej èinnosti nezávislá, riadi sa
zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(2) Štátnu školskú inšpekciu riadi hlavný školský inšpektor, ktorého vymenúva a odvoláva minister na pä•roèné funkèné obdobie.
(3) Hlavný školský inšpektor
a) predkladá ministrovi plán inšpekènej èinnosti na
príslušný školský rok,
b) predkladá ministrovi správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariade-

Zbierka zákonov è. 596/2003

Èiastka 243

niach za príslušný školský rok na základe inšpekèných zistení a ïalších zistení,
c) predkladá ministerstvu návrhy na vyradenie školy
a školského zariadenia zo siete pri zistení závažných
nedostatkov vo výchovno-vzdelávacom procese [§ 17
ods. 1 písm. c)] po predchádzajúcom prerokovaní so
zriaïovate¾om,
d) predkladá ministerstvu návrhy na zmeny v sieti
(§ 18 ods. 2) pri zistení závažných nedostatkov vo
výchovno-vzdelávacom procese po predchádzajúcom prerokovaní so zriaïovate¾om,
e) vydáva školským inšpektorom poverenie na výkon
školskej inšpekcie,
f) predkladá zriaïovate¾ovi po zistení závažných nedostatkov návrh na odvolanie riadite¾a,
g) vytvára podmienky na spoluprácu školských inšpektorov so zriaïovate¾mi.
(4) Hlavný školský inšpektor ako vedúci služobného
úradu39) zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a za efektívne využívanie finanèných prostriedkov a zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v správe Štátnej školskej inšpekcie.
(5) Hlavného školského inšpektora minister odvolá, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin,
b) si neplní povinnosti pod¾a tohto zákona,
c) poruší všeobecne záväzné právne predpisy platné
v oblasti školstva,
d) písomne alebo ústne do zápisnice požiada ministra
o uvo¾nenie z funkcie,
e) porušil povinnosti vyplývajúce z osobitného predpisu.44)
§ 13
Úlohy štátnej školskej inšpekcie
(1) Štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad úrovòou pedagogického riadenia, nad úrovòou
výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyuèovania v školách
a školských zariadeniach, v strediskách praktického vyuèovania, na pracoviskách praktického vyuèovania a vo
vzdelávacích ustanovizniach (ïalej len „kontrolovaný
subjekt“). V tejto oblasti vybavuje s•ažnosti a petície.33)
(2) Štátna školská inšpekcia kontroluje zabezpeèovanie priestorov, materiálno-technického zabezpeèenia,
ako aj zabezpeèenie didaktickej techniky používanej vo
výchovno-vzdelávacom procese [§ 6 ods. 13 písm. a) a b),
§ 9 ods. 13 písm. a) a b) a § 11 ods. 3 písm. a) a b)].
(3) Školskú inšpekciu vykonáva Štátna školská inšpekcia (§ 12) prostredníctvom školských inšpektorov
poverených na výkon hlavným školským inšpektorom
alebo riadite¾om školského inšpekèného centra. Školskú
inšpekciu predmetov náboženstvo a náboženská výcho-
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va vykonávajú školskí inšpektori na základe poverenia
hlavného školského inšpektora alebo riadite¾a školského
inšpekèného centra a osoby na základe poverenia príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoloènosti pod¾a ich
vnútorných predpisov.45)
(4) Poverenie na výkon školskej inšpekcie obsahuje
meno a priezvisko školského inšpektora, predmet inšpekènej èinnosti, oznaèenie kontrolovaného subjektu,
èas trvania školskej inšpekcie, dátum vystavenia poverenia a podpis hlavného školského inšpektora alebo riadite¾a školského inšpekèného centra.
(5) Školský inšpektor sa pri výkone školskej inšpekcie
preukazuje služobným preukazom zamestnanca Štátnej
školskej inšpekcie a poverením na výkon školskej inšpekcie pod¾a odseku 4.
(6) Školskí inšpektori sú pri výkone školskej inšpekcie
oprávnení najmä vstupova• do priestorov kontrolovaných subjektov, kontrolova• výchovno-vzdelávaciu èinnos•, nazera• do dokumentácie škôl a školských zariadení, vyžadova• od orgánov štátnej správy v školstve [§ 2
ods. 1 písm. a) až d), f) a g)] informácie a písomné podklady potrebné na plnenie svojich úloh. Na èinnos• školských inšpektorov pod¾a tohto zákona a na ich oprávnenia a povinnosti pri vykonávaní školskej inšpekcie sa
primerane vz•ahujú osobitné predpisy.46)
(7) Školská inšpekcia pod¾a závažnosti zistených nedostatkov uplatòuje tieto opatrenia:
a) odporúèanie,
b) upozornenie,
c) prijatie opatrení zo strany kontrolovaného subjektu,47)
d) uloženie opatrení,
e) nariadenie komisionálneho preskúšania pri zistení
nedostatkov pri klasifikácii,
f) uloženie záväzných pokynov na odstránenie zistených nedostatkov,
g) zastavenie alebo zrušenie rozhodnutia riadite¾a vydaného v rozpore so všeobecne záväzným právnym
predpisom,
h) uloženie sankcií pod¾a § 37 ods. 2 a 3.
(8) Výsledky zistení a hodnotení z inšpekènej èinnosti
sa zaznamenávajú vo výstupných inšpekèných materiáloch formou správy o výsledkoch inšpekènej èinnosti.
Zistené poznatky a informácie sa súhrnne spracujú pod¾a potreby formou správy na základe výsledkov z vykonaných inšpekcií.
(9) Výstupné inšpekèné materiály obsahujú oznaèenie
inšpekèného orgánu, mená a priezviská školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali, oznaèenie kontrolovaného subjektu, miesto a èas inšpekèného výkonu,
predmet školskej inšpekcie, zistenia a ich hodnotenie,
oznaèenie dokladov a ostatných materiálov, o ktoré sa

44

) § 54 a 59 zákona è. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
) § 6 ods.1 písm. b) zákona è. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoloèností v znení zákona

45

46

è. 394/2000 Z. z.

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

47

Zákon è. 152/1998 Z. z.

) § 18 zákona è. 152/1998 Z. z.

§ 7 ods. 2 zákona è. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
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zistenia opierajú. Správu podpisujú školskí inšpektori,
ktorí sa na inšpekcii zúèastnili, a riadite¾ kontrolovaného subjektu po prerokovaní najneskôr do 21 dní po
skonèení priameho výkonu inšpekcie.
(10) Výstupné inšpekèné materiály sú uložené v kontrolovanom subjekte a v príslušnom školskom inšpekènom centre Štátnej školskej inšpekcie.
(11) Školskú inšpekciu nad odbornou zložkou prípravy na stredných zdravotníckych školách vykonáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej len
„ministerstvo zdravotníctva“).
(12) Podrobnosti o organizácii školskej inšpekcie, o plnení úloh školskej inšpekcie, postup pri jej vykonávaní
a spôsob jej vykonávania ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
ŠIESTA ÈAS•
MINISTERSTVO
§ 14
(1) Ministerstvo pod¾a tohto zákona riadi výkon štátnej správy na úseku školstva vypracovávaním koncepcií
a vydávaním všeobecne záväzných právnych predpisov,
smerníc a pokynov, zjednocovaním postupu pri ich používaní a kontroluje tento výkon.27)
(2) Ministerstvo na plnenie svojich úloh v rozsahu svojej pôsobnosti ïalej zriaïuje a zrušuje rozpoètové alebo
príspevkové organizácie, ktorých štatutárne orgány vymenúva a odvoláva minister. Sú to:
a) ústavy na plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu a odborno-technického usmeròovania všeobecného a odborného školstva,
b) organizácie na zabezpeèenie odborného a metodického riadenia škôl a školských zariadení, na prípravu pedagogickej dokumentácie pod¾a § 29 ods. 4
a ïalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,
c) metodicko-pedagogické centrá na výkon metodickej
èinnosti a na ïalšie vzdelávanie pedagogických za mestnancov a nepedagogických zamestnancov,
d) školské výpoètové strediská na zabezpeèenie rezortného informaèného systému a ïalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov a nepedagogických
zamestnancov v oblasti informaèných a komunikaèných technológií.
(3) Ministerstvo z prostriedkov štátneho rozpoètu
prostredníctvom krajských školských úradov zabezpeèuje a rozpisuje zriaïovate¾om škôl a školských zariadení zriadených pod¾a tohto zákona finanèné prostriedky
na kapitálové výdavky a prevádzku vrátane miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní pod¾a osobitných predpisov. Ministerstvo vykonáva
štátny doh¾ad pod¾a osobitného predpisu.48)
(4) Ministerstvo vykonáva štátnu správu v druhom
48

stupni vo veciach, v ktorých krajský školský úrad rozhoduje v prvom stupni.
(5) Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o
a) zriaïovaní, zrušovaní a organizácii škôl a školských
zariadení, stredísk praktického vyuèovania a pracovísk praktického vyuèovania a na zabezpeèovanie
ich výchovno-vzdelávacej práce,
b) doplòujúcom pedagogickom štúdiu,
c) postupe a úlohách ústredných orgánov a organizácií
pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie,
d) spôsobe vzdelávania obèanov vo výkone trestu odòatia slobody po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky,
e) štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej
èinnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,
f) podmienkach a pravidlách experimentálneho ove rovania cie¾ov, obsahu, metód, organizácie a riadenia výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu v ško lách a v školských zariadeniach,
g) druhoch a náležitostiach vysvedèení a ostatných
školských tlaèív vrátane spôsobov ich evidencie a archivácie.
(6) Ministerstvo ïalej
a) schva¾uje sie• škôl, školských zariadení, stredísk
praktického vyuèovania a pracovísk praktického vyuèovania Slovenskej republiky,
b) rozhoduje o zaradení škôl, školských zariadení,
stredísk praktického vyuèovania a pracovísk prak tického vyuèovania do siete, vyradení škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyuèovania
a pracovísk praktického vyuèovania zo siete
a o zmenách v sieti,
c) urèuje pravidlá výberu a obsadzovania riadiacich
funkcií, metodikov a ïalších funkcií v rezorte školstva pod¾a osobitného predpisu,49)
d) spracúva koncepciu rozvoja výchovy a vzdelávania
v Slovenskej republike,
e) spracúva normatívy priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti škôl, školských zariadení,
stredísk praktického vyuèovania a pracovísk prak tického vyuèovania v spolupráci s obcami, samosprávnymi krajmi, krajskými školskými úradmi, výskumnými ústavmi zriadenými ústrednými orgánmi
štátnej správy a s inými právnickými osobami a fyzickými osobami,
f) riadi experimentálne overovanie riadenia, organizácie, obsahu a výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach v spolupráci so zriaïovate¾mi, s výskumnými ústavmi
zriadenými ústrednými orgánmi štátnej správy,
s vysokými školami a s inými právnickými osobami
a fyzickými osobami,
g) vydáva po vyjadrení príslušného odborového orgánu

) § 8 zákona è. 597/2003 Z. z.
) Napríklad zákon è. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon è. 552/2003 Z. z.
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Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý je vzorový na vypracovanie pracovného poriadku škôl a školských zariadení, ktoré sú
zamestnávate¾mi, a pre zriaïovate¾ov, ktorí sú zamestnávate¾mi
pedagogických
zamestnancov
a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení,
h) poveruje krajské školské úrady zriadením školy,
školského zariadenia alebo strediska praktického
vyuèovania pod¾a § 10,
i) urèuje pravidlá na akreditáciu vzdelávacích projektov a organizácií poskytujúcich ïalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov,
j) vykonáva následnú finanènú kontrolu na úseku dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a následnú finanènú kontrolu50) na úseku hospodárenia s finanènými prostriedkami pridelenými
zo štátneho rozpoètu prostredníctvom kapitoly mi nisterstva a zo všeobecného rozpoètu Európskej
únie obciam, samosprávnym krajom, krajským
školským úradom, Štátnej školskej inšpekcii a mi nisterstvom zriadeným organizáciám a na úseku
hospodárenia s materiálnymi hodnotami a majetkom štátu, ktorý majú krajské školské úrady, Štátna školská inšpekcia a ministerstvom zriadené or ganizácie v správe, a kontroluje efektívnos•
a úèelnos• ich využitia,
k) vo svojej pôsobnosti vybavuje s•ažnosti a petície33)
obèanov,
l) podáva návrhy na odvolanie riadite¾a [§ 3 ods. 8
písm. d)].
SIEDMA ÈAS•
SIE• ŠKÔL, ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ,
STREDÍSK PRAKTICKÉHO VYUÈOVANIA
A PRACOVÍSK PRAKTICKÉHO VYUÈOVANIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ZARAÏOVANIE,
VYRAÏOVANIE A ZMENY V SIETI
§ 15
Sie•
(1) Sie• je zoznam škôl, školských zariadení, stredísk
praktického vyuèovania a pracovísk praktického vyuèovania, ktoré majú oprávnenie uskutoèòova• výchovu
a vzdelávanie.51)
(2) Sie• spravuje ministerstvo po vyjadrení príslušného krajského školského úradu, príslušného ústredného
orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy
a každoroène ju zverejòuje na internete. Sie• zdravotníckych škôl spravuje ministerstvo zdravotníctva.52)
(3) Školy, školské zariadenia, strediská praktického
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vyuèovania a pracoviská praktického vyuèovania, ktoré
sú zaradené do siete, majú právo
a) vykonáva• výchovu a vzdelávanie pod¾a osobitného
predpisu,51)
b) na zabezpeèenie financovania pod¾a osobitného
predpisu.31)
(4) V sieti sa pre každú školu, školské zariadenie, stredisko praktického vyuèovania a pracovisko praktického
vyuèovania uvádzajú tieto údaje:
a) názov a adresa,
b) názov a adresa zriaïovate¾a; meno a priezvisko a trvalý pobyt zriaïovate¾a, ak je zriaïovate¾om fyzická
osoba,
c) zoznam študijných a uèebných odborov a ich zameraní,
d) dátum zaèatia èinnosti školy alebo školského zariadenia,
e) vyuèovací jazyk a forma štúdia.
§ 16
Zaraïovanie škôl, školských zariadení,
stredísk praktického vyuèovania a pracovísk
praktického vyuèovania do siete
(1) Žiados• o zaradenie školy, školského zariadenia,
strediska praktického vyuèovania alebo pracoviska
praktického vyuèovania do siete predkladá zriaïovate¾
ministerstvu do 30. júna kalendárneho roka, ktorý
predchádza roku, v ktorom má by• škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyuèovania alebo pracovisko praktického vyuèovania zriadené; minister v odôvodnených prípadoch, najmä ak zriadenie školy,
školského zariadenia, strediska praktického vyuèovania
alebo pracoviska praktického vyuèovania nezakladá
zvýšené nároky na štátny rozpoèet, môže povoli• iný termín. Žiados• obsahuje
a) názov, adresu a identifikaèné èíslo zriaïovate¾a,
štatutárny orgán a právnu formu, ak je zriaïovate¾
právnická osoba; meno a priezvisko, štátnu príslušnos•, miesto trvalého pobytu a rodné èíslo zriaïovate¾a,53) ak je zriaïovate¾ fyzická osoba,
b) názov a adresu školy, školského zariadenia, strediska praktického vyuèovania alebo pracoviska praktického vyuèovania vrátane jeho súèastí,
c) predpokladaný poèet všetkých detí alebo žiakov,
d) predpokladaný poèet všetkých tried,
e) vyuèovací jazyk alebo výchovný jazyk,
f) uèebné plány a uèebné osnovy, pod¾a ktorých sa
bude v škole, školskom zariadení, stredisku praktického vyuèovania alebo na pracovisku praktického vyuèovania uskutoèòova• výchovno-vzdelávací
proces,
g) školský rok a dátum, v ktorom sa má škola, školské

50

) Napríklad zákon è. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon è. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon è. 182/2002

Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 150/2001 Z. z. o daòových orgánoch a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré ïalšie zákony, zákon è. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
51
) § 2, 9a, 10a a 33a zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 1 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
52
) § 56 ods.1 zákona è. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
53
) Zákon è. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
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zariadenie, stredisko praktického vyuèovania alebo pracovisko praktického vyuèovania zriadi•,
h) doklad o zabezpeèení priestorov,
i) doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školy, školského zariadenia, strediska praktického vyuèovania alebo pracoviska praktického vyuèovania vyhovujú hygienickým požiadavkám
a predpisom týkajúcim sa bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci a predpisom o ochrane pred požiarmi,
j) predpokladaný rozpoèet školy, školského zariadenia, strediska praktického vyuèovania alebo pracoviska praktického vyuèovania,
k) vyjadrenie príslušnej obce, ak nie je zriaïovate¾om,
l) vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy,
m) v prípade odborného vzdelávania stanovisko príslušného ústredného orgánu štátnej správy, zamestnávate¾ského zväzu alebo komory.
(2) Ak je zriaïovate¾om fyzická osoba, ktorá má oprávnenie podnika•,54) alebo právnická osoba, k žiadosti na
zaradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyuèovania alebo pracoviska praktického vyuèovania predloží doklad, že
a) nie je v konkurze alebo v likvidácii,
b) nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku,
c) nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho
sídla evidované daòové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nedoplatky poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpeèenie,
nedoplatky
príspevku
na
poistenie
v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia,
d) nebol on alebo jeho štatutárny zástupca, alebo èlen
štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin a ani sa nezaèalo trestné stíhanie.
(3) Ak je zriaïovate¾om fyzická osoba, ktorá nemá
oprávnenie podnika•, vz•ahujú sa na òu ustanovenia odseku 2 písm. c) a d).
(4) Splnenie podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3
žiadate¾ preukazuje
a) v písm. a) a b) potvrdením súdu, že sa proti nemu
nevedie konkurzné konanie alebo vyrovnávacie ko nanie,
b) v písm. c) potvrdením príslušného úradu nie starším ako tri mesiace,
c) v písm. d) výpisom z registra trestov nie starším ako
tri mesiace a èestným vyhlásením, že nebolo voèi
nemu zaèaté trestné stíhanie.
(5) Ministerstvo o zaradení do siete rozhodne do 60 dní
od podania návrhu na zaradenie; pri rozhodovaní prihliada na úèelné a komplexné rozmiestnenie škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyuèovania alebo pracovísk praktického vyuèovania, ktoré zoh¾adòuje
miestne a regionálne požiadavky. V rozhodnutí ministerstvo vyznaèí termín zaèatia èinnosti. Žiados•, ktorá
neobsahuje všetky náležitosti, sa vráti žiadate¾ovi. Ak sa
žiados• vráti žiadate¾ovi, lehota neplynie.
54

) § 2 zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
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(6) Po zaradení školy, školského zariadenia, strediska
praktického vyuèovania alebo pracoviska praktického
vyuèovania do siete vydá zriaïovate¾ zriaïovaciu listinu
školy, školského zariadenia, strediska praktického vyuèovania alebo pracoviska praktického vyuèovania.
§ 17
Vyraïovanie škôl, školských zariadení,
stredísk praktického vyuèovania alebo
pracovísk praktického vyuèovania zo siete
(1) Žiados• na vyradenie školy, školského zariadenia,
strediska praktického vyuèovania alebo pracoviska
praktického vyuèovania zo siete predkladá
a) zriaïovate¾,
b) krajský školský úrad, ak zistí závažné porušenie
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo závažné nedostatky v oblasti materiálno-technického
zabezpeèenia,
c) hlavný školský inšpektor, ak zistí závažné nedostatky v kvalite výchovno-vzdelávacej èinnosti alebo ak
škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyuèovania alebo pracovisko praktického vyuèovania
alebo jeho zriaïovate¾ neodstráni v urèenom termíne nesúlad medzi pedagogickou dokumentáciou
pod¾a tohto zákona (§ 29 ods. 3) a jej uplatòovaním
v škole, v školskom zariadení, stredisku praktického vyuèovania alebo pracovisku praktického vyuèovania, alebo ak zistí závažné porušenie všeobecne
záväzných právnych predpisov alebo závažné nedostatky v oblasti materiálno-technického zabezpeèenia.
(2) Žiados• na vyradenie zo siete obsahuje
a) názov a adresu školy, školského zariadenia, strediska praktického vyuèovania alebo pracoviska praktického vyuèovania,
b) dôvod vyradenia školy, školského zariadenia, strediska praktického vyuèovania alebo pracoviska praktického vyuèovania zo siete,
c) termín zrušenia školy, školského zariadenia, strediska praktického vyuèovania alebo pracoviska praktického vyuèovania,
d) spôsob zabezpeèenia výchovy a vzdelávania alebo
stravovania detí a žiakov po zrušení školy, školského zariadenia, strediska praktického vyuèovania
alebo pracoviska praktického vyuèovania,
e) stanovisko príslušného orgánu školskej samosprávy,
f) vyjadrenie územnej samosprávy, ak nie je predkladate¾om a ak navrhovate¾om je krajský školský úrad
alebo hlavný školský inšpektor,
g) vyjadrenie krajského školského úradu a hlavného
školského inšpektora, ak je navrhovate¾om orgán
územnej samosprávy,
h) v prípade odborného vzdelávania vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy, zamestnávate¾ského zväzu alebo komory.
(3) Ministerstvo o vyradení zo siete rozhodne do 60 dní
od podania žiadosti na vyradenie. Žiados•, ktorá neobsa-
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huje všetky náležitosti, vráti ministerstvo žiadate¾ovi. Ak
sa žiados• vráti žiadate¾ovi, lehota neplynie.
(4) Ministerstvo môže rozhodnú• o vyradení školy,
školského zariadenia, strediska praktického vyuèovania
alebo pracoviska praktického vyuèovania zo siete aj bez
návrhu, ak v urèenom termíne škola, školské zariadenie,
stredisko praktického vyuèovania alebo pracovisko
praktického vyuèovania nezaène svoju èinnos•.
§ 18
Zmeny v sieti
(1) Zmeny v sieti sú zmeny údajov pod¾a § 15 ods. 4.
(2) Ministerstvo rozhodne o zmene v sieti na základe
žiadosti zriaïovate¾a alebo osoby oprávnenej kona• za
viacero zriaïovate¾ov alebo na návrh hlavného školského inšpektora [§ 12 ods. 3 písm. d)] do 60 dní od doruèenia žiadosti na zmenu v sieti.
(3) Žiados• o zmenu v sieti pod¾a § 15 ods. 4 písm. a), c)
až e) predkladá zriaïovate¾ ministerstvu do 30. júna kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa má zmena v sieti vykona•; minister v odôvodnených prípadoch, najmä ak požadovaná zmena nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpoèet, môže povoli•
iný termín.
(4) Pri zmene zriaïovate¾a školy, školského zariadenia, strediska praktického vyuèovania alebo pracoviska
praktického vyuèovania, v ktorom sa plní povinná školská dochádzka, je zriaïovate¾ povinný preukáza•, ako je
pre všetkých žiakov školy zabezpeèené ústavné právo na
vzdelanie.55)
ÔSMA ÈAS•
ZRIAÏOVANIE A ZRUŠOVANIE ŠKÔL,
ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, STREDÍSK
PRAKTICKÉHO VYUÈOVANIA ALEBO
PRACOVÍSK PRAKTICKÉHO VYUÈOVANIA
§ 19
Zriaïovanie škôl, školských zariadení, stredísk
praktického vyuèovania alebo pracovísk
praktického vyuèovania
(1) Školu, školské zariadenie, stredisko praktického
vyuèovania alebo pracovisko praktického vyuèovania
možno zriadi• až po jeho zaradení do siete.
(2) Školu, školské zariadenie, stredisko praktického
vyuèovania alebo pracovisko praktického vyuèovania
môže zriadi•
a) obec,
b) samosprávny kraj,
c) krajský školský úrad,
d) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoloènos•,56)
55

Strana 5669

e) iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
(3) Škola, školské zariadenie, stredisko praktického
vyuèovania alebo pracovisko praktického vyuèovania
zriadené zriaïovate¾om pod¾a odseku 2 písm. d) je cirkevná škola alebo cirkevné školské zariadenie a škola,
školské zariadenie, stredisko praktického vyuèovania
alebo pracovisko praktického vyuèovania zriadené zriaïovate¾om pod¾a odseku 2 písm. e) je súkromná škola
alebo súkromné školské zariadenie.
(4) Vzdelanie získané v školách zriadených zriaïovate¾om pod¾a odseku 2 je rovnocenné.
(5) Školy alebo školské zariadenia zriadené zriaïovate¾om pod¾a odseku 2 písm. a) až c) v právnych vz•ahoch
vystupujú vo svojom mene, ak osobitný predpis neustanovuje inak.57) Formu hospodárenia urèí zriaïovate¾.
(6) Vo veciach výchovy a vzdelávania sú školy, školské
zariadenia, strediská praktického vyuèovania alebo pracoviská praktického vyuèovania pod¾a tohto zákona
v oblasti metodického riadenia výchovno-vzdelávacieho
procesu riadené ministerstvom.
(7) Školy, školské zariadenia, strediská praktického
vyuèovania alebo pracoviská praktického vyuèovania si
môžu zriaïova• elokované pracoviská, detašované triedy
a poboèky.
§ 20
Spájanie a združovanie škôl
(1) Na základe rozhodnutia zriaïovate¾a alebo dohody
zriaïovate¾ov sa môžu školy rôzneho druhu a typu spája• do jednej právnickej osoby. Zriaïovate¾om spojenej
školy je zriaïovate¾, na ktorom sa ostatní zriaïovatelia
dohodnú.
(2) Spojeniu škôl musí predchádza• ich vyradenie zo
siete a ich následné zrušenie. Spojená škola sa zriaïuje
až po jej zaradení do siete.
(3) Spojená škola sa vnútorne èlení na organizaèné
zložky, ktorými sú školy do tejto školy spojené. Na dokladoch o získanom vzdelaní sa uvádza len príslušný
druh a typ školy, ktorá je organizaènou zložkou spojenej
školy.
(4) Spojená škola sa vedie v sieti so všetkými školami,
ktoré boli do spojenej školy spojené.
(5) Spojenú školu riadi jeden riadite¾, ktorý spåòa kvalifikaèné požiadavky najmenej pre jeden druh alebo typ
školy, ktorá je organizaènou zložkou spojenej školy.
(6) Riadite¾ spojenej školy ustanovuje zástupcov riadite¾a pre každú školu, ktorá je organizaènou zložkou spojenej školy. Na zástupcu riadite¾a sa vz•ahujú kvalifikaèné predpoklady uvedené v § 3 ods. 5.
(7) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vz•ahov zamestnancov škôl a iné právne vz•ahy škôl pod¾a odseku 1 prechádzajú na spojenú školu odo dòa spojenia.

) Èl. 34, 35, 38 a 42 Ústavy Slovenskej republiky.
) Zákon è. 308/1991 Zb. v znení zákona è. 394/2000 Z. z.
57
) Napríklad § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 1 zákona è. 29/1984 Zb. v zne56

ní neskorších predpisov.
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(8) Ak sa spojí škola so školským zariadením okrem
predškolského zariadenia, školské zariadenie sa stáva
súèas•ou školy pod¾a osobitného predpisu.58)
(9) Spájanie škôl a združovanie škôl pod¾a osobitného
predpisu59) zostáva nezmenené.
(10) Pri vzniku spojenej školy, združenej strednej školy a spojení alebo zlúèení škôl pod¾a osobitného
predpisu60) zriaïovate¾ obsadí funkciu riadite¾a školy bez
výberového konania len do úspešného vykonania výberového konania na riadite¾a (§ 4), a to najdlhšie na šes•
mesiacov.
(11) Pri školách pod¾a odseku 10, ktorých zriaïovate¾om je zriaïovate¾ pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) až d), sa ustanoví nová rada školy najneskôr do troch mesiacov od
vzniku školy.

(7) Ak je súèas•ou školy školský internát,62) uvedie sa
za názvom školy slovo „internátna“ v príslušnom tvare.
(8) Škola, ktorá vznikla pod¾a osobitného predpisu,63)
sa oznaèuje názvom „Združená stredná škola“.

Oznaèovanie škôl, školských zariadení,
stredísk praktického vyuèovania alebo
pracovísk praktického vyuèovania

(10) Názov školy, ktorá nezanikla po zlúèení so školou
rovnakého druhu a typu pod¾a osobitného predpisu,65)
zostáva nezmenený.

(3) Škola, kde sa výchovno–vzdelávací proces uskutoèòuje iba v jazyku národnostných menšín, má v názve
uvedený aj vyuèovací jazyk školy a druh a typ školy sa
uvádza v slovenskom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny. Sídlo školy sa uvádza v slovenskom jazyku; ak je sídlom školy obec, v ktorej príslušníci národnostnej menšiny tvoria najmenej 20 %
obyvate¾stva, uvedie sa sídlo aj v jazyku národnostnej
menšiny.61)
(4) Ak je zriaïovate¾om cirkev alebo náboženská spoloènos•, v názve sa môže uvies•, že ide o cirkevnú školu,
alebo v òom môže by• aj oznaèenie, ktoré charakterizuje
zriaïovate¾a. Taktiež môže obsahova• meno významnej
osobnosti príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoloènosti, prípadne meno svätca.
)
)
60
)
61
)
62
)
63
)
64
)
65
)
66
)

(6) Ak sa škola zriadila pre nadané a talentované deti
alebo žiakov, pred názvom školy alebo školského zariadenia sa uvedie slovo, ktoré primerane vyjadruje oblas•,
na ktorú je škola zameraná (napríklad bilingválne gymnázium, športové gymnázium a pod.).

§ 21

(2) Škola, kde sa výchovno–vzdelávací proces uskutoèòuje v triedach v slovenskom jazyku a súèasne v jazyku
národnostných menšín, má vo svojom názve druh a typ
školy uvedený v slovenskom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.
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(5) Ak je zriaïovate¾om fyzická osoba alebo iná právnická osoba, uvedie sa na zaèiatku názvu školy slovo
„súkromná“ v príslušnom tvare. V názve môže by• aj
oznaèenie, ktoré charakterizuje zriaïovate¾a.

(9) Škola, ktorá vznikla spojením základnej školy
s predškolským zariadením pod¾a osobitného predpisu,64) sa oznaèuje názvom „Základná škola s materskou
školou“.

(1) Názov školy sa skladá z oznaèenia druhu alebo
typu školy a názvu ulice, popisného èísla hlavnej budovy a úradného názvu sídla školy. Názov školy sa uvádza
v prvom páde. So súhlasom ministerstva môže škola na
základe žiadosti používa• jej historický názov. Ak bol
škole udelený èestný názov, je súèas•ou názvu školy
a uvedie sa za druhom alebo typom školy. Názov školy
musí by• zhodný s názvom školy uvedeným v sieti.
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(11) Názov školy sa používa na úradných peèiatkach
a listinách vydaných touto školou, ak osobitný predpis
neustanovuje inak.66)
(12) Názov školy sa uvádza na vonkajšom oznaèení budovy školy bez uvedenia jej sídla.
(13) Ustanovenia odsekov 1 až 12 sa primerane vz•ahujú aj na školské zariadenia, strediská praktického vyuèovania alebo pracoviská praktického vyuèovania.
§ 22
Zriaïovacia listina školy, školského zariadenia,
strediska praktického vyuèovania a pracoviska
praktického vyuèovania
(1) Zriaïovaciu listinu školy, školského zariadenia,
strediska praktického vyuèovania alebo pracoviska
praktického vyuèovania vydáva zriaïovate¾ po zaradení
školy alebo školského zariadenia do siete.
(2) Zriaïovacia listina školy, školského zariadenia,
strediska praktického vyuèovania alebo pracoviska
praktického vyuèovania obsahuje
a) oznaèenie zriaïovate¾a,
b) názov školy, školského zariadenia, strediska prak tického vyuèovania alebo pracoviska praktického
vyuèovania vyluèujúci možnos• zámeny s názvom
iných právnických osôb, druh a typ, jej sídlo (adresa) a identifikaèné èíslo,
c) názov a adresu subjektu, ktorý je súèas•ou školy
alebo školského zariadenia,

§ 45 zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 2 a 63 zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 63 ods. 4 a 5 zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 191/1994 Z. z. o oznaèovaní obcí v jazyku národnostných menšín.
§ 44 zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 2 zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 63 ods. 4 zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
Napríklad § 63 ods. 5 zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 63 ods. 8 zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
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d) výchovný jazyk alebo vyuèovací jazyk,
e) formu hospodárenia,
f) dátum zriadenia školy, školského zariadenia, stre diska praktického vyuèovania alebo pracoviska
praktického vyuèovania,
g) vymedzenie základných verejnoprospešných èinností alebo verejných funkcií, pre ktoré sa škola alebo školské zariadenie zriaïuje, a tomu zodpovedajúci predmet èinnosti,
h) oznaèenie štatutárneho orgánu,
i) vecné a finanèné vymedzenie majetku, ktorý škola,
školské zariadenie, stredisko praktického vyuèovania alebo pracovisko praktického vyuèovania spravuje,
j) urèenie èasu, na ktorý sa škola, školské zariadenie,
stredisko praktického vyuèovania alebo pracovisko
praktického vyuèovania zriaïuje,
k) dátum a èíslo rozhodnutia ministerstva o zaradení
do siete.
(3) Zmeny údajov v zriaïovacej listine sa vykonávajú
dodatkom k zriaïovacej listine.
§ 23
Zrušovanie škôl, školských zariadení,
stredísk praktického vyuèovania
a pracovísk praktického vyuèovania
(1) Škola, školské zariadenie, stredisko praktického
vyuèovania alebo pracovisko praktického vyuèovania sa
po jeho vyradení zo siete zruší.
(2) Školu, školské zariadenie, stredisko praktického
vyuèovania alebo pracovisko praktického vyuèovania
zruší zriaïovate¾ v súlade s rozhodnutím ministerstva
o vyradení zo siete.
DEVIATA ÈAS•
PÔSOBNOS• ORGÁNOV
ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVY
§ 24
(1) Rada školy, obecná školská rada a územná školská
rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré
vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov,
rodièov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k èinnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej
správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z poh¾adu
školskej problematiky.
(2) Rada školy sa zriaïuje pri školách pod¾a osobitného predpisu.67)
(3) Rada školského zariadenia sa zriaïuje v
a) predškolských zariadeniach,
b) lieèebno-výchovných sanatóriách,
c) diagnostických centrách,
d) reedukaèných detských domovoch,
e) reedukaèných domovoch pre mládež,
67

) § 2 a 33a zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
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f) domovoch mládeže,
g) centrách vo¾ného èasu.
(4) Rada školského zariadenia pod¾a odseku 3 písm. b)
až e) sa zriaïuje bez zástupcov rodièov.
(5) Rada školy
a) uskutoèòuje výberové konanie na vymenovanie riadite¾a pod¾a § 4,
b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta
na vymenovanie do funkcie riadite¾a,
c) predkladá návrh na odvolanie riadite¾a alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riadite¾a; návrh na
odvolanie riadite¾a predkladá vždy s odôvodnením,
d) vyjadruje sa ku koncepèným zámerom rozvoja školy
alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie
školy a školského zariadenia a ku skutoènostiam
uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7.
(6) Obecná školská rada sa zriaïuje v obciach, v ktorých sú urèené najmenej tri školské obvody alebo je zriadených najmenej desa• škôl a školských zariadení, ktoré
nie sú súèas•ou školy, zriadených na území obce. Rozhodnutím obecného zastupite¾stva môže by• zriadená
obecná školská rada aj pri poète škôl a školských zariadení najmenej pä• alebo pri dvoch školských obvodoch.
(7) Obecná školská rada sa vyjadruje
a) k èinnosti zriaïovate¾ov základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území obce,
b) ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území obce,
c) k rozpisu finanèných prostriedkov poskytnutých
školám a školským zariadeniam zriadeným na území
obce z prostriedkov štátneho rozpoètu a materiálno-technickým podmienkam na èinnos• škôl a školských zariadení zriadených obcou,
d) k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených na území obce,
e) k požiadavkám obce na skvalitnenie starostlivosti
a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných
v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
f) k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území obce.
(8) Obecná školská rada plní funkciu rady školy pod¾a
odseku 5 ku školám a školským zariadeniam, ktorých
zriaïovate¾om je obec, ak príslušná rada školy nie je
zriadená.
(9) Územná školská rada sa zriaïuje v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja.
(10) Územná školská rada sa vyjadruje
a) k èinnosti príslušného krajského školského úradu,
b) k èinnosti orgánov príslušného samosprávneho
kraja na úseku školstva,
c) ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení
v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja,
d) k rozpisu finanèných prostriedkov poskytnutých
školám a školským zariadeniam zriadeným na úze-
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mí samosprávneho kraja z prostriedkov štátneho
rozpoètu a materiálnym podmienkam na èinnos•
škôl a školských zariadení zriadených samosprávnym krajom alebo krajským školským úradom,
e) k personálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení,
f) k požiadavkám samosprávneho kraja na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb
poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
g) k návrhom na zavedenie študijných a uèebných odborov a zameraní,
h) k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach.
(11) Územná školská rada plní funkciu rady školy
pod¾a odseku 5 ku školám a školským zariadeniam, ktorých zriaïovate¾om je krajský školský úrad alebo samosprávny kraj, ak príslušná rada školy nie je zriadená.
(12) Orgán školskej samosprávy je schopný uznáša•
sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovièná väèšina všetkých èlenov. Na platné uznesenie orgánu školskej
samosprávy je potrebný nadpolovièný poèet hlasov prítomných èlenov orgánu školskej samosprávy. Na platné
uznesenie orgánu školskej samosprávy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riadite¾a vo funkcii je
potrebný nadpolovièný poèet hlasov všetkých jeho èlenov.
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zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí
by• väèšinový.
(5) Èlenmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorej zriaïovate¾om je obec, sú dvaja zvolení zástupcovia
pedagogických zamestnancov a jeden zvolený zástupca
ostatných zamestnancov školy, štyria zvolení zástupcovia rodièov, traja delegovaní zástupcovia zriaïovate¾a,
delegovaný zástupca inej právnickej osoby alebo fyzickej
osoby, ktorá sa podie¾a na výchove a vzdelávaní.
(6) Èlenmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaïovate¾om je samosprávny kraj alebo krajský
školský úrad, sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných
zamestnancov, traja zvolení zástupcovia rodièov, dvaja
delegovaní zástupcovia zriaïovate¾a, jeden delegovaný
zástupca obce, v ktorej má škola alebo školské zariadenie sídlo, delegovaný zástupca inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá sa podie¾a na výchove a vzdelávaní. Èlenom rady školy pri strednej škole je aj zvolený
zástupca žiakov príslušnej školy.
(7) Ak je zriaïovate¾om školy alebo školského zariadenia obec, sú èlenmi rady školy delegovaní zástupcovia
zriaïovate¾a, z ktorých najmenej jeden je poslanec obecného zastupite¾stva. Ak je zriaïovate¾om samosprávny
kraj, sú èlenmi rady školy delegovaní zástupcovia zriaïovate¾a a obce, ktorí sú poslancami zastupite¾stva
samosprávneho kraja a zastupite¾stva obce.

(13) V novozriadenej škole alebo v novozriadenom
školskom zariadení sa rada školy ustanoví najneskôr do
troch mesiacov odo dòa zriadenia školy alebo školského
zariadenia.

(8) Pri základnej škole s materskou školou64) sa ustanoví rada školy, ktorej èlenom je aj zvolený zástupca rodièov detí materskej školy a zvolený zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy.

(14) Náklady na èinnos• rady školy sa uhrádzajú z rozpoètu školy alebo školského zariadenia, alebo z rozpoètu
zriaïovate¾a školy alebo zriaïovate¾a školského zariadenia. Náklady na èinnos• obecnej školskej rady sa uhrádzajú z rozpoètu obce. Náklady na èinnos• územnej školskej rady sa uhrádzajú z rozpoètu samosprávneho kraja.

(9) Obecná školská rada má 11 èlenov a územná školská rada má 11 èlenov. Za ustanovenie obecnej školskej
rady zodpovedá obec a za ustanovenie územnej školskej
rady zodpovedá samosprávny kraj.

(15) Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väèšinou hlasov všetkých èlenov nerozhodne inak.
(16) Funkèné obdobie orgánov školskej samosprávy je
štyri roky.
§ 25
Èlenstvo v orgánoch školskej samosprávy
(1) Rada školy sa skladá z 5 až 11 èlenov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaïovate¾.
(2) Ak má škola alebo školské zariadenie nižší poèet
zamestnancov ako 25, poèet èlenov rady školy môže by•
nižší ako 11.

(10) Èlenmi obecnej školskej rady sú štyria zvolení zástupcovia z riadite¾ov, dvaja zvolení zástupcovia z rodièov, traja zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl všetkých škôl a školských zariadení zriadených na území
obce a dvaja delegovaní zástupcovia obce. Ak je na území
obce zriadených menej ako tri rady, zvyšuje sa poèet delegovaných zástupcov obce.
(11) Èlenmi územnej školskej rady sú traja zvolení zástupcovia z riadite¾ov, dvaja zvolení zástupcovia z rodièov a štyria zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl
a školských zariadení, ktorých zriaïovate¾om je krajský
školský úrad alebo samosprávny kraj. Èlenmi územnej
školskej rady sú ïalej jeden delegovaný zástupca samosprávneho kraja a jeden delegovaný zástupca krajského
školského úradu.

(3) Rada školy s 5 èlenmi sa môže ustanovi• len v školách a školských zariadeniach, v ktorých celkový poèet
zamestnancov nie je vyšší ako 10.

(12) Èlenom rady školy nemôže by• riadite¾ školy a jeho
zástupca. Èlenom obecnej školskej rady nemôže by• starosta obce (primátor mesta). Èlenom územnej školskej
rady nemôže by• predseda samosprávneho kraja a vedúci zamestnanec krajského školského úradu.

(4) Zloženie a poèet èlenov rady školy pod¾a odsekov 2
a 3 urèí zriaïovate¾ s prihliadnutím na celkový poèet zamestnancov školy alebo školského zariadenia, prièom
dodržiava zásadu, že poèet èlenov rady školy, ktorí nie sú

(13) Èlenstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká
a) uplynutím funkèného obdobia orgánu školskej
samosprávy,
b) vzdaním sa èlenstva,
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c) ak vzniknú dôvody na zánik èlenstva pod¾a odseku 12,
d) ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy alebo školského
zariadenia prestane by• zamestnancom školy alebo
školského zariadenia,
e) ak die•a zvoleného zástupcu rodièov prestane by•
žiakom školy alebo školského zariadenia,
f) ak zvolený zástupca žiakov strednej školy prestane
by• žiakom školy,
g) odvolaním zvoleného èlena pod¾a odsekov 5 a 6,
h) odvolaním èlena, ktorý je zástupcom obecného za stupite¾stva alebo samosprávneho kraja, krajského
školského úradu, iných právnických osôb a fyzických osôb podie¾ajúcich sa na výchove a vzdelávaní,
odborovej organizácie, ktoré ho do školskej samosprávy delegovali,
i) obmedzením alebo pozbavením èlena spôsobilosti
na právne úkony,
j) smr•ou èlena alebo jeho vyhlásením za màtveho.
(14) Èlenstvo v orgánoch školskej samosprávy sa pozastavuje dòom doruèenia prihlášky èlena orgánu školskej samosprávy alebo jemu blízkej osoby68) do výberového konania na funkciu riadite¾a školy alebo riadite¾a
školského zariadenia. Èlenstvo sa pozastavuje až do
skonèenia výberového konania.
(15) Èlenstvo v orgánoch školskej samosprávy sa pozastavuje pod¾a odseku 14 aj pri potvrdzovaní riadite¾a
vo funkcii.
(16) Podrobnosti o zložení orgánov školskej samosprávy, o spôsobe ich ustanovenia, o ich organizaènom a finanènom zabezpeèení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 26
Žiacka školská rada
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(5) Žiacka rada je schopná sa uznáša•, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovièná väèšina všetkých èlenov. Na platné uznesenie žiackej rady je potrebný súhlas
nadpoloviènej väèšiny prítomných èlenov žiackej rady.
Na platné uznesenie žiackej rady vo veci vo¾by a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas
nadpoloviènej väèšiny všetkých èlenov žiackej rady.
(6) Náklady na èinnos• žiackej rady sa po dohode s riadite¾om školy uhrádzajú z rozpoètu školy.
(7) Podrobnosti o zložení žiackej rady, o spôsobe jej
ustanovenia vrátane výmeny jej èlenov, o vo¾be èlena
rady školy a o spôsobe rokovania urèí štatút žiackej školskej rady.
DESIATA ÈAS•
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 27
Plnenie povinnej školskej dochádzky
a vzdelávanie na školách mimo územia
Slovenskej republiky
(1) Deti obèanov Slovenskej republiky môžu plni• povinnú školskú dochádzku alebo sa vzdeláva• na školách
mimo územia Slovenskej republiky (ïalej len „osobitný
spôsob školskej dochádzky“).
(2) Osobitným spôsobom školskej dochádzky sa rozumie
a) dochádzka do školy s vyuèovacím jazykom slovenským zriadenej pri zastupite¾skom úrade Slovenskej republiky,
b) dochádzka do školy zriadenej pri zastupite¾skom úrade iného štátu v zahranièí a v Slovenskej republike,
c) dochádzka do školy na území iného štátu,
d) individuálne vyuèovanie v zahranièí.

(1) Žiacka školská rada (ïalej len „žiacka rada“), ak
je ustanovená, reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vz•ahu k riadite¾ovi a vedeniu školy.

(3) Osobitný spôsob školskej dochádzky povo¾uje na
základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka riadite¾ školy, v ktorej žiak plní alebo by mal plni• povinnú školskú
dochádzku (ïalej len „kmeòová škola“).

(2) Žiacka rada je ustanovená vtedy, ak poèet jej èlenov urèený v odseku 3 zvolí v tajnom hlasovaní nadpolovièná väèšina žiakov strednej školy. O vo¾bách vyhotovia žiaci zápisnicu, ktorú predložia riadite¾ovi školy.

(4) V žiadosti o povolenie osobitného spôsobu školskej
dochádzky žiadate¾ uvedie
a) meno, priezvisko a bydlisko žiaka,
b) rodné èíslo žiaka,
c) adresu bydliska v zahranièí,
d) názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahranièí
navštevova•,
e) predpokladanú dåžku pobytu v zahranièí.

(3) Žiacka rada má 5 až 11 èlenov a tvoria ju tí žiaci,
ktorí vo vo¾bách získali najvyšší poèet hlasov žiakov zúèastnených na vo¾bách.
(4) Žiacka rada
a) sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom
a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
b) sa podie¾a na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
c) zastupuje žiakov vo vz•ahu k riadite¾ovi a vedeniu
školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok,
d) volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.
68

) § 116 Obèianskeho zákonníka.

(5) Zákonný zástupca prihlási žiaka do školy do 15 dní
od jeho príchodu do krajiny pobytu a do 30 dní oznámi
spôsob plnenia školskej dochádzky žiaka riadite¾ovi
kmeòovej školy.
(6) Žiakovi, ktorý má povolený osobitný spôsob škol skej dochádzky, poskytuje kmeòová škola uèebnice na
základe žiadosti jeho zákonného zástupcu; žiakovi, ktorý
plní povinnú školskú dochádzku pod¾a odseku 2 písm. a),
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poskytuje uèebnice škola zriadená pri zastupite¾skom
úrade Slovenskej republiky.

žiakovi vydaním vysvedèenia, ktoré sa vydáva po skonèení prvého polroka a po skonèení druhého polroka.

(7) Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob školskej dochádzky pod¾a odseku 2 písm. b) a c), vykoná skúšky
z vybraných vyuèovacích predmetov v kmeòovej škole
alebo v škole zriadenej pri zastupite¾skom úrade Slovenskej republiky spravidla za každý školský rok, najviac
však za všetky roèníky po ukonèení štvrtého roèníka základnej školy a deviateho roèníka základnej školy. Termín skúšky dohodne s riadite¾om zákonný zástupca
žiaka do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má
skúšku vykona•. Žiaci, ktorí vykonávajú osobitný spôsob školskej dochádzky pod¾a odseku 2 písm. d), vykonajú skúšku zo všetkých povinných vyuèovacích predmetov uèebného plánu príslušného roèníka kmeòovej
školy okrem predmetov s prevahou výchovného zamerania za každý príslušný školský rok, najviac však za všetky roèníky po ukonèení štvrtého roèníka základnej školy
a deviateho roèníka základnej školy.

(2) Vysvedèenia sa žiakom základných škôl, žiakom
stredných škôl a uèilíš• vydávajú v štátnom jazyku.69)
Žiakom základných škôl a žiakom stredných škôl,24)
v ktorých sa uskutoèòuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostných menšín, sa vydávajú dvojjazyèné vysvedèenia, a to v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej
národnostnej menšiny. Žiakom škôl,41) v ktorých sa
uskutoèòuje výchova a vzdelávanie v cudzom jazyku, sa
popri vysvedèeniach v štátnom jazyku môže vyda• aj vysvedèenie v príslušnom cudzom jazyku, ak je to potrebné na ich prijatie na štúdium v zahranièí pod¾a príslušných medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská
republika viazaná.

(8) Žiak môže zo závažných dôvodov, najmä ve¾kej
vzdialenosti a dostupnosti ku kmeòovej škole, vykona•
skúšku aj na inej škole v Slovenskej republike, a to po
dohode zákonného zástupcu žiaka s riadite¾om školy,
v ktorej sa má skúška vykona•.
(9) Riadite¾ školy, v ktorej sa má skúška pod¾a odseku 7 vykona•,
a) urèí vyuèovacie predmety, z ktorých sa má skúška
vykona•, a obsah skúšky,
b) urèí termín skúšky po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka,
c) zaradí žiaka po jeho návrate zo zahranièia do príslušného roèníka pod¾a výsledkov žiaka dosiahnutých v predchádzajúcom vzdelávaní.
(10) Žiaci štvrtého roèníka základnej školy vykonávajú
skúšku pod¾a odseku 7 pred jedným skúšajúcim, ktorého urèí riadite¾ z uèite¾ov vyuèujúcich v príslušnom
školskom roku v roèníku, za ktorý bude žiak robi• skúšku. Žiaci deviateho roèníka základnej školy alebo žiaci
strednej školy vykonávajú skúšku pred trojèlennou komisiou, ktorú urèí riadite¾.
(11) O výsledku skúšky sa vyhotoví protokol, ktorý podpíše skúšajúci, pri skúške pred komisiou predseda
a všetci èlenovia skúšobnej komisie.
(12) Žiakovi, ktorý vykonal úspešne skúšku z predmetov, ktoré sa na škole v zahranièí nevyuèujú, alebo plnil
povinnú školskú dochádzku individuálnym vyuèovaním
a vykonal skúšku zo všetkých povinných predmetov
uèebného plánu príslušného roèníka kmeòovej školy,
škola vydá vysvedèenie.
§ 28
Hodnotenie, klasifikácia a vysvedèenie
(1) Výsledky hodnotenia a klasifikácie sa oznamujú
69

(3) Stredné školy, špeciálne stredné školy, praktické
školy, odborné uèilištia a uèilištia poskytujú údaje70)
o žiakoch denného štúdia týchto škôl ich rodièom alebo
zákonným zástupcom a osobám, ktoré majú voèi plnoletému žiakovi vyživovaciu povinnos•, vrátane dochádzky
do školy, výsledkov hodnotenia, klasifikácie a výsledkov
maturitnej skúšky alebo závereènej skúšky.
(4) Pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov základných škôl, stredných škôl, stredísk praktického vyuèovania a pracovísk praktického vyuèovania, špeciálnych
škôl, ako aj druhy a náležitosti vysvedèení vrátane spôsobu ich evidencie a archivácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 29
Pedagogická dokumentácia
(1) Pedagogická dokumentácia školy alebo školského
zariadenia je súbor písomných dokumentov, ktorými sa
riadi proces výchovy a vzdelávania, a súbor písomností,
na základe ktorých vydáva škola alebo školské zariadenie verejné listiny a rozhodnutia.
(2) Pedagogická dokumentácia sa v školách a v školských
zariadeniach
vedie
v štátnom
jazyku.71)
24
V školách ) a v školských zariadeniach, v ktorých sa
uskutoèòuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostných menšín, sa pedagogická dokumentácia školy vedie
dvojjazyène, a to v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej
národnostnej menšiny.
(3) Pedagogickú dokumentáciu tvoria
a) uèebné plány,
b) uèebné osnovy,
c) vzdelávacie štandardy,
d) plán výchovno-vzdelávacej èinnosti,
e) plán práce školy,
f) triedna kniha,
g) triedny výkaz,
h) katalógový list žiaka,
i) protokol o maturitnej skúške,
j) protokol o závereènej skúške,

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
) § 3 zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
71
) § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
70
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k) protokol o absolutóriu,
l) protokoly o komisionálnych skúškach,
m) rozvrh hodín.
(4) Pedagogickú dokumentáciu školy alebo školského
zariadenia uvedenú v odseku 3 písm. a) až c) vydáva ministerstvo.72) Pedagogickú dokumentáciu cirkevnej školy
a školského zariadenia a súkromnej školy a školského
zariadenia uvedenú v odseku 3 písm. a) a b) vydáva zriaïovate¾ po dohode s ministerstvom.
(5) Pedagogická dokumentácia školy alebo školského
zariadenia uvedená v odseku 3 písm. f) až l) sa vedie na
tlaèivách, ktoré schva¾uje ministerstvo.
(6) Pedagogická dokumentácia školy alebo školského
zariadenia je súèas•ou ich registratúry pod¾a osobitného
predpisu.73)
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Uznávanie rovnocennosti dokladov
o vzdelaní vydaných zahraniènými
školami
§ 31
(1) Doklad o vzdelaní vydaný zahraniènou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa uznáva za rovnocenný bez
nostrifikácie.
(2) Absolvent zahraniènej školy požiada krajský školský úrad príslušný pod¾a miesta jeho pobytu o vydanie
potvrdenia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní. K žiadosti priloží doklad uvedený v § 32 ods. 4 písm. a) preložený
do slovenského jazyka a overený pod¾a § 32 ods. 6.

(7) Školy a školské zariadenia majú právo získava•
a spracúva• osobné údaje74) o de•och a žiakoch týchto
škôl a školských zariadení týkajúce sa
a) identifikácie osoby:
1. meno a priezvisko,
2. dátum a miesto narodenia,
3. bydlisko,
4. rodné èíslo,
5. štátna príslušnos•,
6. národnos•,
7. osobné údaje o identifikácii zákonných zástupcov
die•a•a alebo žiaka,
b) zdravia,
c) mentálnej identity vrátane výsledkov pedagogickopsychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky.

(3) Krajský školský úrad do 15 dní od doruèenia žiadosti vydá potvrdenie, v ktorom uvedie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad rovnocenný.

(8) Osoby, ktoré pri plnení svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi pod¾a odseku 7, majú povinnos• mlèanlivosti; a to aj po skonèení
pracovnoprávneho vz•ahu.75) V prípade porušenia povinnosti mlèanlivosti sa postupuje pod¾a osobitného
predpisu.76)

(3) Nostrifikuje sa doklad o vzdelaní vydaný zahraniènou školou, ktorá svojím zameraním a obsahom vyuèovania je porovnate¾ná so základnou školou alebo zodpovedá štúdiu rovnakého alebo príbuzného študijného
alebo uèebného odboru na strednej škole.

§ 32
Nostrifikácia dokladov o vzdelaní
(1) Nostrifikácia je uznanie platnosti dokladu o maturitnej skúške, závereènej skúške, absolutóriu alebo
o inej odbornej skúške alebo uznanie platnosti závereèného vysvedèenia vydaného zahraniènou školou v Slovenskej republike.
(2) Nostrifikova• možno iba doklad o ukonèenom vzdelaní.

(2) Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uloži• napomenutie alebo pokarhanie od triedneho uèite¾a, majstra odbornej výchovy, vedúceho strediska praktického vyuèovania, pokarhanie od riadite¾a,
podmieneèné vylúèenie alebo vylúèenie.

(4) Absolvent zahraniènej školy k žiadosti o nostrifikáciu dokladu o ukonèenom vzdelaní pripojí
a) overenú kópiu dokladu o ukonèení základnej školy,
ak ide o nostrifikáciu dokladu o jej ukonèení, o maturitnej skúške alebo závereènej skúške alebo o absolutóriu, alebo o inej obdobnej skúške,
b) ak z dokladu uvedeného pod písm. a) priamo nevyplýva úspešné ukonèenie celého štúdia, overený zoznam predmetov s uvedením poètu ich vyuèovacích
hodín v jednotlivých roèníkoch štúdia (uèebný plán
štúdia),
c) potvrdenie zahraniènej školy o rozsahu praktického
vyuèovania, ak je profilujúcou zložkou vzdelania
a nie je uvedené v uèebnom pláne štúdia.

(3) Pravidlá správania žiakov a podrobnosti o druhoch
a stupòoch opatrení vo výchove a postupoch pri ich
ukladaní ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným
právnym predpisom.

(5) K žiadosti o nostrifikáciu sa ïalej pripojí overený
preklad dokladu o vzdelaní vydaného zahraniènou školou a dokladov uvedených v odseku 4 vydaných zahraniènou školou do slovenského jazyka.

§ 30
Opatrenia vo výchove
(1) Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností
alebo za statoèný èin možno žiakovi udeli• pochvalu alebo iné ocenenie.

72

)
)
74
)
75
)
76
)
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§ 39 zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 14 zákona è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
Zákon è. 428/2002 Z. z.
§ 18 zákona è. 428/2002 Z. z.
§ 49 ods. 5 písm. c) zákona è. 428/2002 Z. z.
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(6) Pravos• podpisov a odtlaèku peèiatky školy na origináloch dokladov uvedených v odseku 4 písm. a) musí
by• overená orgánom štátu príslušným na jeho overenie
alebo notárstvom v príslušnom štáte s odtlaèkom peèiatky zastupite¾ského úradu Slovenskej republiky v tomto
štáte, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
(7) Príslušný krajský školský úrad vo veciach rozhodovania o rovnocennosti dokladov o vzdelaní obèanov èlenských štátov Európskej únie na úèely regulovaných povolaní a regulovaných odborných èinností rozhodne až
po posúdení ministerstvom.77)
§ 33
Doplòovacia skúška
(1) Doplòovacou skúškou sa overujú vedomosti
a zruènosti absolventa z predmetov alebo ich èastí, ak
z nich absolvent nebol na zahraniènej škole klasifikovaný a majú priamy vz•ah k profilu absolventa, študijnému
alebo uèebnému odboru, ak
a) štúdium na zahraniènej škole iba èiastoène zodpovedá obsahu vyuèovania na základnej škole alebo
štúdiu v príbuznom študijnom alebo uèebnom odbore na strednej škole,
b) absolvent nepripojil doklady uvedené v § 32 ods. 4
písm. b) a c).
(2) Absolvent, ktorý nie je štátnym obèanom Slovenskej republiky, nekoná doplòovaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry.
(3) Krajský školský úrad urèí základnú školu alebo
strednú školu, v ktorej absolvent vykoná doplòovaciu
skúšku, obsah a termín skúšky; ak ide o školy, ktorých
nie je zriaïovate¾om, spolupracuje so zriaïovate¾mi
týchto škôl.
(4) Doplòovacia skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Komisia má najmenej troch èlenov. Predsedu
a ïalších èlenov komisie vymenúva prednosta krajského
školského úradu.
(5) O výsledku doplòovacej skúšky rozhoduje komisia
hlasovaním. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu
komisie.
(6) O doplòovacej skúške komisia vyhotoví protokol.
§ 34
(1) Doklad o vzdelaní, ktorý sa nenostrifikuje, platí
dòom vydania potvrdenia, doklad, ktorý sa nostrifikuje,
dòom právoplatnosti rozhodnutia o nostrifikácii.
(2) Uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraniènými školami sa vz•ahuje na obèanov
Slovenskej republiky a obèanov èlenských štátov Európskej únie.
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§ 35
Príspevky na úhradu nákladov spojených
s hmotným zabezpeèením detí a žiakov v školách
a v školských zariadeniach
(1) Ak sa v škole alebo v školskom zariadení zabezpeèuje okrem bezplatnej výchovy a vzdelávania aj hmotné
zabezpeèenie78) detí a žiakov, prispievajú rodièia alebo
iné osoby, ktoré majú voèi die•a•u vyživovaciu povinnos•,79) príspevkom na èiastoènú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpeèením.
(2) Rodièia alebo iné osoby, ktoré majú voèi die•a•u vyživovaciu povinnos•, alebo úèastníci prispievajú na úhradu nákladov spojených so záujmovým štúdiom v školách
a v školských zariadeniach.
(3) Výšku príspevku pod¾a odseku 1 a 2 a spôsob jeho
úhrady ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným
právnym predpisom.
§ 36
Príspevky na školské stravovanie a ubytovanie
v internátnych školách, v internátnych školských
zariadeniach a v domovoch mládeže
(1) Na úhradu nákladov za stravovanie detí a žiakov
v školských jedálòach pri internátnych zariadeniach
a na ubytovanie žiakov v domovoch mládeže prispievajú
rodièia alebo iné osoby, ktoré majú voèi die•a•u vyživovaciu povinnos•.
(2) Výšku príspevku a podrobnosti o organizácii a prevádzke školských jedální a jedální pri internátnych zariadeniach ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným
právnym predpisom.
§ 37
Priestupky a sankcie
(1) Za priestupok pod¾a tohto zákona sa považuje, ak
a) zriaïovate¾ vymenuje do funkcie riadite¾a osobu,
ktorá nespåòa predpoklady pod¾a § 3 ods. 5,
b) zákonný zástupca die•a•a ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého alebo zanedbáva starostlivos•
o povinnú školskú dochádzku die•a•a, najmä ak
die•a neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyuèovacích hodín v príslušnom školskom roku,
c) kontrolovaný subjekt neodstráni nedostatky zistené
školskou inšpekciou alebo sa nevytvorili podmienky
na výkon inšpekènej èinnosti,
d) zriaïovate¾ vykoná zmeny údajov pod¾a § 15 ods. 4
bez vykonania zmien v sieti ministerstvom,
e) obec alebo samosprávny kraj nezabezpeèuje výkon
odborných èinností zamestnancom pod¾a § 7 ods. 3.
(2) Ak zriaïovate¾ vymenuje do funkcie riadite¾a osobu, ktorá nespåòa predpoklady pod¾a § 3 ods. 5, hlavný
školský inšpektor rozhodne o uložení pokuty zriaïovate-

) Zákon è. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z.
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o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

) § 24 zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
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) Zákon o rodine.
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¾ovi do výšky 20 000 Sk a opatrenie na odstránenie zisteného nedostatku.
(3) Ak školský inšpektor zistí, že sa neodstránili nedostatky zistené školskou inšpekciou alebo sa nevytvorili podmienky na výkon inšpekènej èinnosti, môže uloži•
zodpovednému zamestnancovi poriadkovú pokutu vo
výške od 1 000 Sk do 10 000 Sk. Ukladanie pokuty pod¾a
tohto odseku sa nevz•ahuje na opatrenia vo veci riešenia
s•ažností a petícií.
(4) Ak zriaïovate¾ vykoná zmeny údajov pod¾a § 15
ods. 4 bez vykonania zmien v sieti ministerstvom, uloží
ministerstvo zriaïovate¾ovi pokutu do výšky 100 000 Sk.
(5) Ak krajský školský úrad zistí, že obec alebo samosprávny kraj nezabezpeèuje èinnosti zamestnancom
pod¾a § 7 ods. 3, uloží obci alebo samosprávnemu kraju
pokutu do výšky 20 000 Sk.
(6) Na konanie o uložení pokuty sa vz•ahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Oprávnený subjekt
môže uloži• pokutu do jedného roka odo dòa, keï zistil
porušenie povinnosti uloženej týmto zákonom, najneskôr do piatich rokov odo dòa porušenia tejto povinnosti.
Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnos•
a následky protiprávneho konania. Výnos z pokuty je
príjmom štátneho rozpoètu.
§ 38
Rozsah pôsobnosti zákona
(1) Tento zákon sa nevz•ahuje na vysoké školy, školy
v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Mi nisterstva obrany Slovenskej republiky.
(2) Na cirkevné školy a cirkevné školské zariadenia sa
nevz•ahujú ustanovenia § 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; ustanovenie § 5 sa na ne
vz•ahuje primerane.
(3) Na súkromné školy a súkromné školské zariadenia
sa nevz•ahujú ustanovenia § 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; ustanovenie § 5 sa na ne vz•ahuje primerane.
(4) Na rozhodovanie pod¾a tohto zákona sa vz•ahuje
všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní80)
okrem rozhodovania o udelení pokarhania riadite¾om,
podmieneèného vylúèenia a rozhodovania riadite¾ov škôl
a školských zariadení zriadených pod¾a § 6 ods. 2 a § 9
ods. 2.
(5) Na rozhodovanie riadite¾a súkromnej školy alebo
súkromného školského zariadenia a riadite¾a cirkevnej
školy alebo cirkevného školského zariadenia sa nevz•ahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní.80)
(6) Rozhodnutie vo veciach pod¾a § 5, v ktorých rozhoduje riadite¾ súkromnej školy alebo súkromného škol80
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ského zariadenia a riadite¾ cirkevnej školy alebo cirkevného školského zariadenia, sa musí vyhotovi• písomne
a musí obsahova• výrok, odôvodnenie a pouèenie
o možnosti poda• žiados• o preskúmanie rozhodnutia.
Musí sa doruèi• zákonnému zástupcovi žiaka alebo žiakovi, ktorý dovàšil 18. rok veku, do vlastných rúk.
(7) Zákonný zástupca žiaka alebo žiak, ktorý dovàšil
18. rok veku, ktorému bolo doruèené rozhodnutie pod¾a
odseku 6, môže poda• žiados• o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiados• sa podáva riadite¾ovi, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do 15 dní odo dòa jeho doruèenia. Riadite¾ môže sám žiadosti vyhovie•, ak zistí, že rozhodnutie
bolo vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym
predpisom alebo v rozpore s vnútorným predpisom školy alebo cirkevného školského zariadenia.
(8) Ak riadite¾ cirkevnej školy alebo cirkevného školského zariadenia nevyhovie žiadosti pod¾a odseku 7, postúpi žiados• zriaïovate¾ovi školy alebo školského zariadenia. Zriaïovate¾ zmení rozhodnutie, ak bolo vydané
v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom
alebo s vnútorným predpisom školy alebo školského zariadenia. Inak žiados• zamietne a pôvodné rozhodnutie
potvrdí. Odpoveï žiadate¾ovi o preskúmanie rozhodnutia musí by• odoslaná do 15 dní od doruèenia žiadosti
o preskúmanie rozhodnutia.
(9) Ak riadite¾ súkromnej školy alebo súkromného
školského zariadenia nevyhovie žiadosti pod¾a odseku 7,
môže sa žiadate¾ domáha• svojich práv pod¾a osobitného
predpisu.81)
§ 39
Prechodné ustanovenia
(1) Orgány školskej samosprávy, ktoré boli ustanovené pred dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, sa
do skonèenia ich funkèného obdobia považujú za orgány
školskej samosprávy ustanovené pod¾a tohoto zákona.
(2) Funkèné obdobie riadite¾a, ktorý vykonáva funkciu
viac ako pä• rokov, sa konèí dòom 30. júna 2004.
(3) Funkèné obdobie riadite¾a, ktorý vykonáva funkciu
menej ako pä• rokov, sa konèí uplynutím funkèného obdobia pod¾a § 3 ods. 2.
(4) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vz•ahov
zamestnancov v oblasti školstva, mládeže a telesnej
kultúry, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú
službu, k zamestnávate¾ovi, ktorým je krajský úrad, ktorých èinnosti prechádzajú od 1. januára 2004 na krajský školský úrad, prechádzajú s úèinnos•ou od 1. januára 2004 na krajský školský úrad. Podrobnosti
o prechode pracovnoprávnych vz•ahov sa upravia dohodami uzatvorenými medzi krajskými úradmi a krajskými školskými úradmi.
(5) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vz•ahov
zamestnancov v oblasti školstva, mládeže a telesnej
kultúry, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú
službu, k zamestnávate¾ovi, ktorým je okresný úrad,

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
) § 7 Obèianskeho súdneho poriadku.
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ktorých èinnosti prechádzajú od 1. januára 2004 na
krajský školský úrad, v ktorého územnom obvode mal
okresný úrad sídlo, prechádzajú s úèinnos•ou od 1. januára 2004 na krajský školský úrad. Podrobnosti o prechode pracovnoprávnych vz•ahov sa upravia dohodami
uzatvorenými medzi krajskými úradmi a krajskými školskými úradmi.
(6) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu
správu v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry doterajších služobných úradov, ktorými sú krajské úrady,
ktorých èinnosti prechádzajú od 1. januára 2004 na služobný úrad, ktorým je krajský školský úrad, prechádzajú s úèinnos•ou od 1. januára 2004 na krajský školský
úrad. Podrobnosti o prechode pracovnoprávnych vz•ahov sa upravia dohodami uzatvorenými medzi krajskými
úradmi a krajskými školskými úradmi.
(7) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu
správu v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry doterajších služobných úradov, ktorými sú okresné úrady,
ktorých èinnosti prechádzajú od 1. januára 2004 na služobný úrad, ktorým je krajský školský úrad, v ktorého
územnom obvode mal okresný úrad sídlo, prechádzajú
s úèinnos•ou od 1. januára 2004 na krajský školský
úrad. Podrobnosti o prechode pracovnoprávnych vz•ahov sa upravia dohodami uzatvorenými medzi krajskými
úradmi a krajskými školskými úradmi.
(8) Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom
chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických
osôb alebo fyzických osôb zaèaté pred úèinnos•ou tohto
zákona okresným úradom na úseku školstva, mládeže
a telesnej kultúry, dokonèí krajský školský úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo.
(9) Zriaïovate¾om základnej školy s prvým až štvrtým
roèníkom gymnázia s osemroèným štúdiom zriadenej
pod¾a osobitného predpisu82) je zriaïovate¾, na ktorom sa
obec alebo samosprávny kraj dohodne. Ak sa obec alebo
samosprávny kraj nedohodne o zriaïovate¾skej pôsobnosti k takejto škole k 1. júlu 2004, stáva sa jej zriaïovate¾om krajský školský úrad, v ktorého územnom obvode
sa škola nachádza.
(10) Školy a školské zariadenia zaradené do siete pod¾a
doterajších predpisov sa považujú za školy a školské zariadenia zaradené do siete pod¾a tohto zákona.
(11) O žiadostiach o zaradení do siete alebo vyradení zo
siete, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne ne rozhodlo do dòa úèinnosti tohto zákona, sa rozhoduje
pod¾a doterajších predpisov.
(12) Zriaïovate¾ská pôsobnos• okresných úradov
a krajských úradov ku školám a školským zariadeniam
uvedeným v § 10 ods. 5 prechádza dòom 1. januára
2004 na krajský školský úrad.
(13) Povinnos• obcí, ktoré sú školskými úradmi, odbor82
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ne zabezpeèova• èinnosti pod¾a § 6 ods. 5 a ods. 8
písm. a), c) a d) a samosprávnych krajov odborne zabezpeèova• èinnosti pod¾a § 9 ods. 5 a ods. 8 písm. a), c) a d)
vzniká dòom 1. júla 2004. Obec a samosprávny kraj
oznámi splnenie tejto povinnosti krajskému školskému
úradu najneskôr do 15. júla 2004. Krajský školský úrad
poskytne obci a samosprávnemu kraju finanèné prostriedky pod¾a § 6 ods. 6 a pod¾a § 9 ods. 6 na obdobie od
1. júla 2004 do 31. decembra 2004.
(14) Osobitný kvalifikaèný predpoklad získaný pod¾a
osobitných predpisov83) pred 1. aprílom 2003 sa považuje za osobitný kvalifikaèný predpoklad pod¾a tohto zákona.
§ 40
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1. zákon Slovenskej národnej rady è. 542/1990 Zb.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení zákona è. 84/1995 Z. z., zákona è. 222/1996
Z. z., zákona è. 6/1998 Z. z., zákona è. 5/1999 Z. z.,
zákona è. 301/1999 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z.,
zákona è. 506/2001 Z. z. a zákona è. 334/2002 Z. z.,
2. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky è. 217/1999 Z. z. o pedagogickej dokumentácii,
3. vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu
Slovenskej republiky è. 42/1991 Zb. o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení vyhlášky
è. 111/1996 Z. z.
Èl. II
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996
Z. z., zákona è. 230/2000 Z. z., zákona è. 202/2001 Z. z.,
zákona è. 416/2001 Z. z. a zákona è. 334/2002 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 2 sa vypúš•a odsek 3. Doterajšie odseky 4 až 7 sa
oznaèujú ako odseky 3 až 6.
2. § 2a sa vypúš•a.
3. § 2b sa vypúš•a.
4. V § 9 ods. 6 sa v prvej vete vypúš•ajú slová „vrátane
špeciálnych internátnych škôl“.
5. § 13 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) V diagnostickom centre sa môže pod¾a potreby
zriadi• oddelenie s lieèebno-výchovným režimom.“.
6. V § 14 sa vypúš•a odsek 8.
7. V § 18 sa v odsekoch 1 a 3 vypúš•ajú slová „alebo
špeciálnej internátnej školy“.

) § 15 ods. 2 zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 157/1997 Z. z. o osobitných kvalifikaèných predpokladoch na výkon niektorých èinností
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8. Za § 42a sa vkladá § 42b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
„Prechodné ustanovenia
§ 42b
Na výkon náhradnej výchovy detí s nariadenou ústavnou výchovou umiestnených v špeciálnych materských
školách internátnych a v špeciálnych školách internátnych do 31. decembra 2003, sa vz•ahujú všeobecne záväzné predpisy platné do nadobudnutia úèinnosti tohto
zákona, prièom výkon náhradnej výchovy špeciálne materské školy internátne a špeciálne školy internátne zabezpeèujú najdlhšie do 31. augusta 2006.“.
Èl. III
Zákon è. 29/1984 Zb. o sústave základných a stred ných škôl (školský zákon) v znení zákona è. 188/1988
Zb., zákona è. 171/1990 Zb., zákona è. 522/1990 Zb.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 230/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 231/1994 Z. z., zákona è. 6/1998 Z. z., zákona
è. 5/1999 Z. z., zákona è. 229/2000 Z. z., zákona
è. 216/2001 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona
è. 506/2001 Z. z., zákona è. 334/2002 Z. z. a zákona
è. 408/2002 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 2 prvá veta znie: „Školy uvedené v odseku
1 okrem základných škôl, základných škôl s materskou
školou, špeciálnych základných škôl, praktických škôl
a odborných uèilíš• sa môžu na návrh zriaïovate¾a spája• splynutím do združenej strednej školy.“.
2. V § 29 ods. 5 sa za slovo „10“ dopåòajú slová „alebo
11“.
3. § 33a vrátane nadpisu znie:
„33a
Základná umelecká škola
(1) Základná umelecká škola poskytuje odborné umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch
a pripravuje na štúdium v uèebných a v študijných odboroch na stredných školách umeleckého zamerania
a na konzervatóriu; pripravuje aj odborne na štúdium
na vysokých školách s umeleckým a umeleckopedagogickým zameraním. Základná umelecká škola neposkytuje vzdelanie pod¾a § 5 ods. 1 a nezabezpeèuje povinnú
školskú dochádzku pod¾a § 34.
(2) Na základných umeleckých školách sa môžu zriaïova• hudobné, výtvarné, taneèné a literárno-dramatické odbory alebo niektoré z nich. Iné ako uvedené umelecké odbory môže škola zriadi• po súhlase ministerstva
školstva. Jednotlivé umelecké odbory možno èleni• na
oddelenia.
(3) Základná umelecká škola organizuje štúdium prevažne pre žiakov základnej školy; môže organizova• aj
štúdium pre deti predškolského veku, žiakov a študentov stredných a vysokých škôl a dospelých. Prípravné
štúdium je urèené spravidla pre deti predškolského veku
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na intenzívne diagnostikovanie umeleckých schopností
die•a•a a jeho následné zaradenie do príslušného umeleckého odboru. Základné štúdium je urèené pre žiakov,
ktorí preukázali požadovanú úroveò umeleckých schopností, zruèností a návykov umožòujúcu ich ïalší úspešný rozvoj v príslušnom umeleckom odbore. Štúdium pre
dospelých je urèené pre obèanov, ktorí si chcú doplni•
a rozšíri• svoje umelecké vzdelanie.
(4) Štúdium hlavného predmetu sa organizuje formou
individuálneho vyuèovania alebo formou skupinového
vyuèovania. Za skupinové vyuèovanie sa považuje vyuèovanie, na ktorom sa zúèastòujú minimálne dvaja žiaci.
(5) V základných umeleckých školách, ktorých zriaïovate¾om je orgán vykonávajúci štátnu správu v školstve,
prispievajú žiaci na úhradu nákladov spojených so štúdiom takto:
a) v prípravnom štúdiu v individuálnom vyuèovaní
platia žiaci mesaèný príspevok (ïalej len „príspevok“) vo výške najmenej 2 % a najviac 10 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
pod¾a osobitného predpisu;4aa) v skupinovom vyuèovaní platia žiaci príspevok vo výške najmenej 1 %
a najviac 5 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pod¾a osobitného predpisu,4aa)
b) v základnom štúdiu v individuálnom vyuèovaní
hlavného predmetu platia žiaci príspevok vo výške
najmenej 2 % a najviac 10 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pod¾a osobitného predpisu;4aa) v skupinovom vyuèovaní hlavného
predmetu platia žiaci príspevok vo výške najmenej
1 % a najviac 5 % sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu pod¾a osobitného predpisu,4aa)
c) v štúdiu pre dospelých v individuálnom vyuèovaní
platia žiaci, ktorí majú vlastný príjem, príspevok vo
výške najmenej 5 % a najviac 25 % sumy životného
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pod¾a osobitného predpisu;4aa) v skupinovom vyuèovaní hlavného predmetu platia žiaci, ktorí majú vlastný príjem, príspevok vo výške najmenej 5 % a najviac
15 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pod¾a osobitného predpisu.4aa) Žiaci,
ktorí nemajú vlastný príjem, platia príspevok žiaka
na úhradu nákladov pod¾a písmena b).
(6) Výšku príspevkov na príslušný školský rok pod¾a
odseku 5 písm. a) až c) ustanoví riadite¾ školy. Finanèné
prostriedky získané z príspevkov sú príjmom školy na
úèely zabezpeèenia výchovno-vzdelávacieho procesu.
Príspevok sa platí vopred, spravidla do 10. dòa v mesiaci, možno ho však zaplati• na dlhšie èasové obdobie. Ak
sa žiak bez vážnych dôvodov nezúèastòuje na vyuèovaní,
zaplatený príspevok sa nevracia. Príspevok sa vráti, ak
sa v škole nevyuèovalo dlhšie ako štyri týždne alebo ak
sa žiak nemohol z vážnych dôvodov zúèastni• na vyuèovaní dlhšie ako štyri týždne.
(7) Riadite¾ školy môže na základe písomnej žiadosti
žiaka alebo jeho zákonného zástupcu a po predložení
rozhodnutia o dávke sociálnej pomoci pod¾a osobitného
predpisu4ab) odpusti• príspevok.
(8) V súkromných základných umeleckých školách
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a v cirkevných základných umeleckých školách sa vzdelávanie môže poskytova• za úhradu.
(9) Podrobnosti o zriaïovaní a zrušovaní základných
umeleckých škôl, organizácii štúdia, prijímaní a zaraïovaní uchádzaèov do štúdia, priebehu a ukonèovaní štúdia, o hodnotení a klasifikácii, komisionálnych skúškach, pedagogickej dokumentácii a sú•ažiach ustanoví
ministerstvo školstva všeobecne záväzným právnym
predpisom.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 4aa a 4ab znejú:

„4aa) § 2 písm. a) zákona è. 601/2003 Z. z. o životnom minime
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4ab
) Zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

4. § 37 sa dopåòa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Žiakovi, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádza• do školy a jeho zdravotný stav mu neumožòuje
vzdelávanie, sa toto vzdelávanie neposkytuje až do pominutia dôvodov. Na tento úèel sa vždy vyžaduje stanovisko
odborného lekára pre deti a dorast.“.
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ní, základných škôl, základných škôl s materskou školou, základných umeleckých škôl, stredných škôl, združených stredných škôl, špeciálnych škôl, uèilíš•,
zariadení pre záujmové vzdelávanie, škôl v prírode, asistenti uèite¾a v školách a v predškolských zariadeniach,
vychovávatelia škôl, školských zariadení vèítane riadite¾ov a zástupcov riadite¾ov školských zariadení, v ktorých
sa uskutoèòuje výchovno-vzdelávací proces, vychovávatelia zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa uskutoèòuje výchovno-vzdelávací proces, inštruktori telesnej výchovy, majstri a hlavní majstri odbornej výchovy, vedúci
odlúèených pracovísk stredných odborných uèilíš•, uèilíš•, odborných uèilíš•, praktických škôl, vedúci stredísk
praktického vyuèovania, tréneri športových škôl a športových tried, korepetítori základných umeleckých škôl,
konzervatórií, zamestnanci zabezpeèujúci vzdelávanie
v zariadeniach pre ïalšie vzdelávanie pedagogických
a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení a zahranièní lektori škôl a školských zariadení.“.
6. § 58 sa vypúš•a.
Èl. IV

5. V § 50 odsek 1 znie:
„(1) Pedagogickými zamestnancami sú uèitelia vèítane
riadite¾ov a zástupcov riadite¾ov predškolských zariade-

Úèinnos•
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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597
ZÁKON
zo 6. novembra 2003
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Tento zákon upravuje financovanie škôl, ktoré tvoria sústavu základných a stredných škôl,1) financovanie
stredísk praktického vyuèovania,2) základných umeleckých škôl3) a financovanie školských zariadení,4) ktoré
sú zaradené do siete pod¾a osobitného predpisu 5) (ïalej
len „regionálne školstvo“).
(2) Právo na bezplatné vzdelanie zaruèuje Slovenská
republika obèanom v školách zriaïovaných pod¾a osobitných predpisov6) (ïalej len „štátna škola“), pre ktoré sa
zo štátneho rozpoètu pod¾a tohto zákona
a) zabezpeèuje financovanie výchovno-vzdelávacieho
procesu, prevádzky a riešenia havarijných situácií,
b) prispieva na financovanie rozvoja,
c) prispieva na financovanie rekonštrukcií a modernizácií školských objektov a ich vybavenia.
(3) Štát zabezpeèuje financovanie súkromných škôl
a cirkevných škôl7) okrem súkromných základných
umeleckých škôl a cirkevných základných umeleckých
škôl (ïalej len „neštátna škola“) zo štátneho rozpoètu
rovnako ako pri štátnych školách (§ 4), ak tento zákon
neustanovuje inak.
(4) Štát zabezpeèuje zo štátneho rozpoètu financovanie
výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky základných
umeleckých škôl zriaïovaných pod¾a osobitných predpisov 8) (ïalej len „verejná základná umelecká škola“).
(5) Štát zabezpeèuje financovanie súkromných základných umeleckých škôl a cirkevných základných
umeleckých škôl 7) (ïalej len „neštátna základná umelec1

ká škola“) rovnako ako pri verejných základných umeleckých školách, ak tento zákon neustanovuje inak.
(6) Štát prispieva zo štátneho rozpoètu na financovanie
a) školských zariadení pod¾a osobitného predpisu9)
v zriaïovate¾skej pôsobnosti obcí a vyšších územných
celkov (ïalej len „verejné školské zariadenie“) a školských zariadení pod¾a osobitného predpisu10) v zriaïovate¾skej pôsobnosti krajských školských úradov
(ïalej len „štátne školské zariadenie“),
b) súkromných školských zariadení a cirkevných škol ských zariadení11) (ïalej len „neštátne školské zariadenie“).
(7) V základných umeleckých školách, v neštátnych
školách a v neštátnych školských zariadeniach sa vzdelávanie a ïalšie služby môžu poskytova• za úhradu.12)
(8) Tento zákon sa nevz•ahuje na školy v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, školy v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
a školy v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
§2
Zdroje financovania regionálneho školstva
(1) Zdroje financovania štátnych škôl, verejných základných umeleckých škôl, štátnych školských zariadení a verejných školských zariadení sú:
a) prostriedky zo štátneho rozpoètu v rozpoètovej kapitole Ministerstva školstva Slovenskej republiky13) (ïalej len „kapitola ministerstva“),
b) prostriedky zo štátneho rozpoètu poskytnuté v rámci
dotácie na výkon samosprávnych pôsobností,
c) prostriedky z rozpoètov obcí a prostriedky z rozpoètov
vyšších územných celkov,14)

) § 2 ods. 1 zákona è. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších prepisov.
) § 9a zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
3
) § 6 ods. 2 písm. a), § 9 ods. 2 písm. a) zákona è. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
§ 57a a § 57b zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
4
) § 1 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
5
) § 15 zákona è. 596/2003 Z. z.
6
) § 6 ods. 1, § 9 ods. 1 a § 10 ods. 5 písm. a), b), c), e) až h) zákona è. 596/2003 Z. z.
7
) § 57a a § 57b zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
8
) § 6 ods. 2 písm. a) a § 9 ods. 2 písm. a) zákona è. 596/2003 Z. z.
9
) § 6 ods. 2 písm. b) až h) a § 9 ods. 2 písm. b) až i) zákona è. 596/2003 Z. z.
10
) § 10 ods. 5 písm. c), h), j) až m) zákona è. 596/2003 Z. z.
11
) § 2 ods. 2 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12
) Èl. 42 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
13
) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskorších predpisov.
14
) Zákon è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona è. 445/2001 Z. z.
Zákon è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2
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d) prostriedky od iných fyzických osôb a právnických
osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo
školských zariadení v èase, keï sa nevyužívajú na
výchovno-vzdelávací proces,15)
e) zisk z podnikate¾skej èinnosti,16)
f) príspevky od žiakov, rodièov alebo inej osoby, ktorá
má voèi žiakovi vyživovaciu povinnos•, na èiastoènú
úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivos•ou v školách a v školských zariadeniach pod¾a osobitných predpisov,17)
g) vo verejných základných umeleckých školách a vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov,
rodièov alebo inej osoby, ktorá má voèi žiakovi vyživovaciu povinnos•, na èiastoènú úhradu nákladov na
výchovu a vzdelanie,
h) príspevky a dary,
i) iné zdroje pod¾a osobitného predpisu.18)
(2) Zdroje financovania neštátnych škôl, neštátnych
základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení sú:
a) prostriedky zo štátneho rozpoètu v kapitole ministerstva,19)
b) zisk z podnikate¾skej èinnosti,
c) príspevky od zriaïovate¾ov,
d) príspevky od žiakov, rodièov alebo inej osoby, ktorá
má voèi žiakovi vyživovaciu povinnos•, na úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie,
e) príspevky a dary,
f) iné zdroje pod¾a osobitného predpisu.20)
(3) Školy a školské zariadenia použijú finanèné prostriedky pridelené zo štátneho rozpoètu na financovanie
výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky, rozvoja
a na riešenie havarijných situácií. Školy a školské zariadenia použijú ostatné zdroje financovania pod¾a odsekov
1 a 2 ako doplnkový zdroj na
a) financovanie rozvoja a skvalitòovanie èinnosti; školské zariadenie aj ako doplnkový zdroj na financovanie
výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a na riešenie havarijných situácií,
b) úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivos•ou pod¾a osobitných predpisov.16)
§3
Štruktúra finanèných prostriedkov na regionálne
školstvo v kapitole ministerstva
(1) Financovanie regionálneho školstva zo štátneho
rozpoètu okrem financovania verejných základných
umeleckých škôl a verejných školských zariadení pod¾a
§ 5 a financovania rekonštrukcií školských objektov
a modernizácie vybavenia škôl pod¾a § 4 ods. 18 a 19 sa
uskutoèòuje prostredníctvom kapitoly ministerstva.
15

Èiastka 243

V kapitole ministerstva a kapitole Súhrnný finanèný
vz•ah sú samostatne rozpoètované finanèné prostriedky
urèené na financovanie školstva v podmienkach obcí
pod¾a štruktúry týchto prostriedkov definovanej v odseku 2.
(2) V kapitole ministerstva sa rozpoètujú finanèné
prostriedky na
a) výchovno-vzdelávací proces, prevádzku a riešenie havarijných situácií štátnych škôl a štátnych školských
zariadení,
b) výchovno-vzdelávací proces, prevádzku a riešenie havarijných situácií neštátnych škôl a neštátnych školských zariadení,
c) ce lo štát ne a nadre gio nál ne roz vo jo vé prog ra my pre
re gio nál ne škol stvo (ïa lej len „roz vo jo vé progra my“),
d) príspevok na záujmové vzdelávanie,
e) vydávanie uèebníc centrálne financované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo“), tvorbu a vydávanie metodických pomôcok
a vydávanie pedagogickej tlaèe,
f) sú•aže žiakov.
(3) Finanèné prostriedky na úèely pod¾a odseku 2
písm. a), c) a d) pride¾uje ministerstvo zriaïovate¾om
štátnych škôl a štátnych školských zariadení pod¾a § 4
a 5. Finanèné prostriedky na úèely pod¾a odseku 2
písm. b) až d) pride¾uje ministerstvo zriaïovate¾om neštátnych škôl a neštátnych školských zariadení pod¾a
§ 6.
(4) Finanèné prostriedky pre školy a školské zariadenia z kapitoly ministerstva sa poskytujú ich zriaïovate¾ovi prostredníctvom krajského školského úradu pod¾a
sídla zriaïovate¾a.
(5) Rozdelenie finanèných prostriedkov na úèely
pod¾a odseku 2 písm. e) a f) urèuje ministerstvo na základe edièného plánu, plánu sú•aží a aktuálnych po trieb.
(6) Finanèné prostriedky z kapitoly ministerstva poskytnuté zriaïovate¾om štátnych škôl pod¾a § 4 ods. 1 až
16 a finanèné prostriedky poskytnuté zriaïovate¾om neštátnych škôl a zriaïovate¾om neštátnych školských zariadení pod¾a § 6 možno použi• len na úèely ustanovené
týmto zákonom. Tieto finanèné prostriedky koncom roka
neprepadávajú a možno ich použi• na úèely ustanovené
týmto zákonom aj v nasledujúcom kalendárnom roku.
(7) Návrh výšky finanèných prostriedkov pre obce na
financovanie štátnych škôl a verejných školských zariadení v kapitole ministerstva a kapitole Súhrnný finanèný vz•ah, ich štruktúru, spôsob rozdelenia a použitia
prerokuje ministerstvo s predstavite¾mi republikových
združení územnej samosprávy pred predložením návr-

) § 20 ods. 1 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
) § 4a zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 6 zákona è. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17
) § 35 a 36 zákona è. 596/2003 Z. z.
§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18
) Napríklad § 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 476 až 480 Obèianskeho
zákonníka.
19
) § 6 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20
) Napríklad § 476 až 480 Obèianskeho zákonníka.
16
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hu východísk na zostavenie štátneho rozpoètu na ro kovanie vlády pod¾a § 8 ods. 1 a ods. 3 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskorších predpisov.
§4
Financovanie štátnych škôl
(1) Rozpis finanèných prostriedkov z kapitoly ministerstva zriaïovate¾om štátnych škôl na kalendárny rok
vychádza z normatívne urèených objemov finanèných
prostriedkov pre jednotlivé školy v pôsobnosti zriaïovate¾a (ïalej len „normatívny príspevok pre školu na kalendárny rok“).
(2) Normatívny príspevok pre školu na kalendárny rok
je urèený poètom jej žiakov a normatívnym objemom finanèných prostriedkov prislúchajúcim na jedného žiaka
školy na bežný kalendárny rok (ïalej len „normatív“).
Normatívny príspevok pre školu na kalendárny rok sa
skladá z normatívneho príspevku pre školu na bežný
školský rok a normatívneho príspevku pre školu na nový
školský rok.
(3) Normatívny príspevok pre školu na bežný školský
rok sa urèí ako dve tretiny súèinu normatívu a poètu žiakov školy v školskom roku, ktorý sa zaèal v predchádzajúcom kalendárnom roku. Normatívny príspevok pre
školu na nový školský rok sa urèí ako jedna tretina súèinu normatívu a poètu žiakov školy v školskom roku, ktorý sa zaèína v bežnom kalendárnom roku. Dátum rozhodujúci pre poèet žiakov použitý pri urèovaní
normatívneho príspevku urèí ministerstvo pod¾a § 7
ods. 4.
(4) Normatív je súètom mzdového normatívu a prevádzkového normatívu.
(5) Mzdový normatív vyjadruje normované roèné náklady na mzdy a platy vrátane poistného a príspevku zamestnávate¾a do pois•ovní (ïalej len „osobné náklady“)
zamestnancov, ktorí zabezpeèujú výchovno-vzdelávací
proces, a zamestnancov, ktorí zabezpeèujú prevádzku
školy, pripadajúce na jedného žiaka. Mzdový normatív
sa urèuje v závislosti od druhu školy, typu školy, personálnej nároènosti študijného odboru alebo uèebného odboru, formy štúdia a vyuèovacieho jazyka. Pri urèovaní
normatívu pre základné školy možno zoh¾adni• aj ve¾kos• školy. Z dôvodu ve¾kosti možno normatív zvýši• najviac na dvojnásobok.
(6) Prevádzkový normatív vyjadruje normované roèné
náklady na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku
školy bez osobných nákladov (ïalej len „prevádzkové náklady“) pripadajúce na jedného žiaka. Prevádzkový normatív sa urèuje v závislosti od druhu školy, typu školy,
ekonomickej nároènosti študijného odboru alebo uèebného odboru, formy štúdia, vyuèovacieho jazyka a teplotných podmienok v mieste školy. Pri urèovaní normatívu pre základné školy možno zoh¾adni• aj ve¾kos• školy.
Z dôvodu ve¾kosti možno normatív zvýši• najviac na dvojnásobok.
(7) Krajský školský úrad oznámi najneskôr do 30
pracovných dní po nadobudnutí úèinnosti zákona o štátnom rozpoète zriaïovate¾ovi štátnej školy výšku norma-
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tívnych príspevkov pre štátne školy v jeho zriaïovate¾skej pôsobnosti na kalendárny rok pod¾a odseku 2 urèených pod¾a odseku 3. Pre výpoèet normatívneho príspevku pre školu na nový školský rok sa použije oèakávaný
poèet žiakov školy v novom školskom roku nahlásený
zriaïovate¾om pod¾a § 7 ods. 4.
(8) Krajský školský úrad oznámi najneskôr do 30.
októbra bežného roka zriaïovate¾ovi štátnej školy úpravu výšky normatívnych príspevkov pre štátne školy
v jeho zriaïovate¾skej pôsobnosti na kalendárny rok
pod¾a odseku 7. Úprava zodpovedá rozdielu normatívnych príspevkov pre štátne školy v zriaïovate¾skej pôsobnosti zriaïovate¾a na nový školský rok urèenému
pod¾a odseku 3 zo skutoèných poètov žiakov v novom
školskom roku nahlásených zriaïovate¾om pod¾a § 7
ods. 4 a normatívnych príspevkov pre štátne školy
v zriaïovate¾skej pôsobnosti zriaïovate¾a urèených
pod¾a odseku 3 z oèakávaných poètov žiakov nahlásených zriaïovate¾om pod¾a § 7 ods. 4 v minulom kalendárnom roku.
(9) Zriaïovate¾ štátnej školy do 15 dní po doruèení
oznámenia krajského školského úradu pod¾a odseku 7
rozpíše finanèné prostriedky na kalendárny rok pre
jednotlivé školy vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti.
Zriaïovate¾ štátnej školy pridelí na kalendárny rok
každej zo škôl finanèné prostriedky najmenej v sume
urèenej ustanoveným percentuálnym podielom z èasti
normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok
pod¾a odseku 2 zodpovedajúcej osobným nákladom
a ustanoveným percentuálnym podielom z èasti nor matívneho príspevku pre školu na kalendárny rok
pod¾a odseku 2 zodpovedajúcej prevádzkovým nákladom. Rozdiel medzi sumou pridelenou krajským školským úradom a sumou urèenou ustanovenými minimálnymi percentuálnymi podielmi z normatívnych
príspevkov pre školy na kalendárny rok prerozdelí
zriaïovate¾ najneskôr do konca kalendárneho roku
jednotlivým školám v jeho zriaïovate¾skej pôsobnosti
pod¾a svojho rozhodnutia zoh¾adòujúceho ich potreby
a úpravu pod¾a odseku 10.
(10) Zriaïovate¾ štátnej školy do 15 dní po doruèení
oznámenia krajského školského úradu pod¾a odseku 8
upraví finanèné prostriedky na nový školský rok pre jednotlivé školy vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti. Každá
zo škôl musí ma• po vykonanej úprave pridelené finanèné prostriedky najmenej v sume urèenej ustanoveným
percentuálnym podielom pod¾a odseku 9 z èasti upraveného normatívneho príspevku pre školu na kalendárny
rok pod¾a odseku 8 zodpovedajúcej osobným nákladom
a ustanoveným percentuálnym podielom pod¾a odseku 9
z èasti upraveného normatívneho príspevku pre školu na
kalendárny rok pod¾a odseku 8 zodpovedajúcej prevádzkovým nákladom.
(11) Zriaïovatelia štátnych škôl spolupracujú pri rozpise finanèných prostriedkov pod¾a odsekov 9 a 10 so
štatutárnymi zástupcami škôl a školských zariadení.
Výšku finanèných prostriedkov rozpísaných jednotlivým
štátnym školám zriaïovatelia oznámia do 15 dní po rozpise krajskému školskému úradu, ktorý ju zverejní na
svojej internetovej stránke do 15 dní od doruèenia rozpisu.
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(12) Ministerstvo na základe žiadosti zriaïovate¾a
štátnej školy pridelí zriaïovate¾ovi v priebehu kalendárneho roka na základe skutoènej potreby úèelovo finanèné prostriedky z kapitoly ministerstva na úhradu nákladov pod¾a osobitných predpisov.21)

súèinu normatívu kapitálových výdavkov a poètu žiakov
školy v školskom roku, ktorý sa zaèína v bežnom kalendárnom roku. Dátum rozhodujúci na poèet žiakov použitý na výpoèet v tomto odseku urèí ministerstvo pod¾a § 7
ods. 4.

(13) V prípadoch objektívne odôvodnených opakujúcich sa nákladov, ktoré vzh¾adom na ich špecifický charakter nemožno zoh¾adni• v normatíve pod¾a odseku 4
(ïalej len „špecifiká“), ministerstvo pridelí v rámci rozpisu pod¾a odsekov 7 a 8 zriaïovate¾ovi na základe jeho
žiadosti finanèné prostriedky z kapitoly ministerstva na
ich krytie. Žiados• zriaïovate¾a tvorí súèas• podkladov
poskytovaných zriaïovate¾om pod¾a § 7 ods. 4. Finanèné prostriedky na špecifiká sú úèelovo urèené.

(19) Normatív kapitálových výdavkov je objem kapitálových výdavkov na rekonštrukciu školských objektov
a na modernizáciu vybavenia škôl pod¾a odseku 18 pripadajúci na jedného žiaka štátnej školy v danom kalendárnom roku. Normatív kapitálových výdavkov je rovnaký pre všetky školy.

(14) Ministerstvo pridelí zriaïovate¾ovi štátnej školy
na základe jeho žiadosti v priebehu kalendárneho roka
finanèné prostriedky z kapitoly ministerstva za mimoriadne výsledky žiakov v urèených oblastiach. Zoznam
oblastí pre daný školský rok a výšku pride¾ovaných fi nanèných prostriedkov urèí ministerstvo a zverejní ich
do 15. júna predchádzajúceho školského roku.
(15) Ministerstvo pridelí v rámci možností kapitoly ministerstva v priebehu roka na základe skutoènej potreby
zriaïovate¾ovi štátnej školy, ktorý o to požiada, úèelovo
finanèné prostriedky z kapitoly ministerstva na bežné
výdavky na riešenie vzniknutých havarijných situácií
a na kapitálové výdavky na riešenie vzniknutých havarijných situácií. Celkový objem finanèných prostriedkov na
kapitálové výdavky vyèlenené v kapitole ministerstva na
riešenie havarijných situácií na kalendárny rok je najviac 10 % z finanèných prostriedkov na kapitálové výdavky rozpoètované v kapitole ministerstva pod¾a § 3 ods. 2
a na kapitálové výdavky na rekonštrukciu školských objektov a modernizáciu vybavenia škôl pod¾a odsekov 18
a 19.
(16) Ministerstvo pridelí v rámci možností kapitoly ministerstva na základe žiadosti o financovanie rozvojového projektu zriaïovate¾ovi štátnej školy úèelovo finanèné
prostriedky z kapitoly ministerstva na realizáciu predloženého rozvojového projektu. Výber rozvojových projektov na financovanie uskutoèòuje ministerstvo.
(17) Krajský školský úrad poskytuje zriaïovate¾ovi
štátnej školy finanèné prostriedky z kapitoly ministerstva pridelené pod¾a odsekov 1 až 16 v priebehu roku
pod¾a osobitného predpisu.22)
(18) Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len
„ministerstvo financií“) v spolupráci s ministerstvom rozpíše zriaïovate¾ovi štátnej školy finanèné prostriedky na kapitálové výdavky na rekonštrukciu školských objektov a na
modernizáciu vybavenia škôl. Objem týchto finanèných
prostriedkov sa urèí ako súèet dvoch tretín súèinu normatívu kapitálových výdavkov a poètu žiakov štátnych škôl
v pôsobnosti zriaïovate¾a v školskom roku, ktorý sa zaèal
v predchádzajúcom kalendárnom roku, a jednej tretiny
21

(20) Krajský školský úrad oznámi výšku finanèných
prostriedkov na kapitálové výdavky pridelených pod¾a
odsekov 18 a 19 zriaïovate¾om štátnych škôl v termínoch pod¾a odsekov 7 a 8.
(21) Zriaïovatelia štátnych škôl obdržia finanèné
prostriedky pridelené pod¾a odsekov 18 a 19 v rámci dotácie na výkon samosprávnych pôsobností. Ministerstvo
oznámi výšku týchto finanèných prostriedkov ministerstvu financií v termínoch pod¾a odsekov 7 a 8.
(22) Financovanie špeciálnych škôl a školských zariadení ustanoví nariadenie vlády.
§5
Financovanie verejných základných umeleckých škôl,
štátnych školských zariadení a verejných školských
zariadení
(1) Rozpis finanèných prostriedkov zriaïovate¾om verejných základných umeleckých škôl, zriaïovate¾om
štátnych školských zariadení a zriaïovate¾om verejných
školských zariadení vychádza z objemov finanèných
prostriedkov urèených pre jednotlivé verejné základné
umelecké školy a školské zariadenia.
(2) Objemy finanèných prostriedkov pod¾a odseku 1
pre verejné základné umelecké školy, štátne školské zariadenia a verejné školské zariadenia pod¾a osobitného
predpisu23) sa urèujú ako pre štátne školy pod¾a § 4
ods. 2 až 6.
(3) Pri urèovaní objemu finanèných prostriedkov
pod¾a odseku 1 pre štátne školské zariadenia a verejné
školské zariadenia okrem zariadení pod¾a osobitného
predpisu23) sa vychádza z poètu detí, žiakov alebo chovancov, ktorým príslušné zariadenie poskytuje služby,
a z nároènosti na personálne a prevádzkové zabezpeèenie èinnosti zariadenia.
(4) Krajský školský úrad oznámi výšku finanèných
prostriedkov pridelených pod¾a odsekov 1 až 3 zriaïovate¾om verejných základných umeleckých škôl a zriaïovate¾om verejných školských zariadení v termínoch pod¾a § 4 ods. 7 a 8.
(5) Zriaïovatelia verejných základných umeleckých
škôl a zriaïovatelia verejných školských zariadení

) § 198 zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
§ 41 zákona è. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.
22
) Zákon è. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23
) § 6 ods. 2 písm. a) a § 9 ods. 2 písm. a) zákona è. 596/2003 Z. z.
§ 5 a 7 zákona è. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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dostanú finanèné prostriedky pridelené pod¾a odsekov 1
až 3 v rámci dotácie na výkon samosprávnych pôsobností. Ministerstvo oznámi výšku týchto finanèných prostriedkov ministerstvu financií v termínoch pod¾a § 4
ods. 7 a 8.
§6
Financovanie neštátnych škôl, neštátnych základných
umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení
(1) Pri financovaní neštátnych škôl, ktoré sa uskutoèòuje z kapitoly ministerstva, sa postupuje pod¾a § 4. Neštátnym školám možno prideli• finanèné prostriedky na
kapitálové výdavky v rámci rozvojových projektov len na
obstaranie hnute¾ného majetku. Neštátnym školám sa
nepride¾ujú kapitálové výdavky na rekonštrukciu školských objektov a na modernizáciu vybavenia škôl (§ 4
ods. 18).
(2) Pri financovaní neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení z prostriedkov kapitoly ministerstva sa postupuje pod¾a § 5 ods. 1
až 3. Krajský školský úrad postupuje vo vz•ahu k zriaïovate¾om neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení pod¾a § 4 ods. 7 a 8.
(3) Podmienkou na pridelenie finanèných prostriedkov
pod¾a odseku 1 pre neštátnu školu a pod¾a odseku 2 pre
neštátnu základnú umeleckú školu a neštátne školské
zariadenie na nasledujúci kalendárny rok je vypracovanie správy o hospodárení neštátnej školy, neštátnej základnej umeleckej školy alebo neštátneho školského zariadenia za predchádzajúci rok, ak poèas neho už
pôsobili, pod¾a § 7 ods. 2 a 3 a jej predloženie pod¾a § 7
ods. 1 prostredníctvom zriaïovate¾a krajskému školskému úradu.
(4) Neštátnym školám, neštátnym základným umeleckým školám a neštátnym školským zariadeniam možno
hnute¾ný majetok a nehnute¾ný majetok štátu prenecha• zmluvou o výpožièke pod¾a osobitného predpisu.24)
Spoloèné, prechodné a zrušovacie
ustanovenia
§7
(1) Škola a školské zariadenie, ktoré sú právnické osoby, vypracúvajú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok a predložia ju zriaïovate¾ovi. Zriaïovatelia predložia krajskému školskému úradu do 15. mája
súhrnnú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok za školy a školské zariadenia vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti. Prílohou súhrnnej správy podávanej zriaïovate¾om neštátnej školy, neštátnej základnej
umeleckej školy alebo neštátneho školského zariadenia
sú výroèné správy neštátnych škôl, neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení
v jeho zriaïovate¾skej pôsobnosti. Obsah a formu súhrnnej správy o hospodárení urèí ministerstvo a oznámi
zriaïovate¾om do 15. júna roka predchádzajúceho roku,
ktorý je predmetom správy.
24
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(2) Správa o hospodárení školy a školského zariadenia
pod¾a odseku 1 obsahuje
a) analýzu príjmov v èlenení pod¾a zdrojov a analýzu výdavkov,
b) pre neštátne školy, neštátne základné umelecké školy
a neštátne školské zariadenia stav a pohyb majetku
získaného z prostriedkov štátneho rozpoètu,
c) ïalšie údaje urèené ministerstvom a oznámené zriaïovate¾om do 15. júna roka predchádzajúceho roku,
ktorý je predmetom správy.
(3) K správe o hospodárení školy a školského zariadenia pod¾a odseku 2 písm. a) až c) sa pripája
a) roèná úètovná závierka,
b) výrok audítora k roènej úètovnej závierke, ak bola audítorom overená.
(4) Zriaïovatelia štátnych škôl, zriaïovatelia verejných základných umeleckých škôl, zriaïovatelia verejných školských zariadení, zriaïovatelia neštátnych škôl,
zriaïovatelia neštátnych základných umeleckých škôl
a zriaïovatelia neštátnych školských zariadení sú povinní oznámi• do 30. septembra bežného kalendárneho
roka príslušnému krajskému školskému úradu poèty
žiakov škôl a školských zariadení v ich zriaïovate¾skej
pôsobnosti v školskom roku zaèínajúcom v bežnom kalendárnom roku, oèakávané poèty žiakov škôl a školských zariadení v ich zriaïovate¾skej pôsobnosti v nasledujúcom školskom roku a ïalšie údaje potrebné na
rozpis finanèných prostriedkov z kapitoly ministerstva
pre školy a školské zariadenia. Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo zriaïovate¾om do 15. júna bežného kalendárneho
roka.
(5) V štátnom rozpoète na rok 2005 a v ïalších rokoch
sa na financovanie regionálneho školstva pod¾a § 3
ods. 2 vyèlenia finanèné prostriedky v objeme rovnajúcom sa najmenej súèinu poètu žiakov v štátnych školách
a neštátnych školách na zaèiatku bežného školského
roka a priemerného roèného nákladu z predchádzajúceho kalendárneho roku zvýšeného o oèakávanú priemernú roènú mieru inflácie v nadchádzajúcom kalendárnom roku. Priemerným roèným nákladom je podiel
celkového objemu bežných výdavkov rozpoètovaných
v schválenom rozpoète kapitoly ministerstva pod¾a § 3
ods. 2 a poètu žiakov v štátnych školách a neštátnych
školách pod¾a stavu na zaèiatku bežného školského
roku.
(6) Ministerstvo na základe predložených podkladov
a objemu finanèných prostriedkov ustanovených zákonom o štátnom rozpoète zverejní na svojej internetovej
stránke do 30 pracovných dní po nadobudnutí úèinnosti
zákona o štátnom rozpoète údaje a postup, ktoré boli použité pri rozpise finanèných prostriedkov zriaïovate¾om
pod¾a § 4 až 6.
(7) Ak nastane v priebehu roka zmena poètu žiakov
v školách v pôsobnosti niektorého zriaïovate¾a presahujúca 5 % oproti stavu pod¾a § 7 ods. 4, z ktorého bol urèený objem finanèných prostriedkov na daný kalendárny
rok, krajský školský úrad upraví zriaïovate¾ovi objem fi-

) § 13 ods. 7 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
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nanèných prostriedkov na zostávajúcu èas• roku tak,
aby zodpovedal ustanoveniam tohto zákona.
(8) Celkový objem finanèných prostriedkov na bežné
výdavky vyèlenený na úèely pod¾a § 4 ods. 13 až 16 a § 9
ods. 2 v kalendárnom roku je najviac 6 % z objemu finanèných prostriedkov na bežné výdavky rozpoètované
v kapitole ministerstva pod¾a § 3 ods. 2.
(9) Pri realizácii systému financovania záujmového
vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami sa využívajú vzdelávacie poukazy. Vzdelávací
poukaz reprezentuje osobitný roèný príspevok štátu na
záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka základnej školy
alebo strednej školy. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom základné školy a stredné školy. Na základe
vzdelávacieho poukazu škola a školské zariadenie poskytujúce záujmové vzdelávanie držite¾ovi poukazu
obdržia prostredníctvom zriaïovate¾a z kapitoly ministerstva finanèný príspevok na svoju èinnos• až do hodnoty poukazu. Hodnotu poukazu urèuje ministerstvo.
(10) Vláda nariadením ustanoví
a) podrobnosti rozpisu finanèných prostriedkov vrátane
spôsobu urèovania normatívov pod¾a § 4 ods. 1,
b) hodnoty percentuálnych podielov pod¾a § 4 ods. 9,
c) zoznam špecifík pod¾a § 4 ods. 13,
d) podrobnosti rozpisu kapitálových výdavkov na rekonštrukciu školských objektov a na modernizáciu vybavenia škôl vrátane spôsobu urèenia normatívu kapitálových výdavkov pod¾a § 4 ods. 18 a 19,
e) podrobnosti rozpisu finanèných prostriedkov a postupu pri urèovaní objemu finanèných prostriedkov
pod¾a § 5 ods. 1 až 3,
f) podrobnosti využitia vzdelávacích poukazov pod¾a § 7
ods. 9 vrátane vymedzenia okruhu aktivít škôl a školských zariadení vytvárajúcich záujmové vzdelávanie
financovaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov,
g) podrobnosti postupu pri úprave objemu finanèných
prostriedkov pod¾a § 7 ods. 7,
h) podrobnosti urèovania garantovaného minima a jeho
použitia pri pride¾ovaní finanèných prostriedkov zriaïovate¾om pod¾a § 9 ods. 1.
§8
(1) Doh¾ad nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva
ministerstvo.
(2) Ministerstvo pri výkone doh¾adu sleduje najmä
preh¾adnos• financovania a kontroluje správnos• použitia metód a postupov pri financovaní štátnych škôl a verejných školských zariadení a neštátnych škôl a neštátnych školských zariadení.
(3) Ministerstvo pri výkone doh¾adu postupuje pod¾a
osobitného predpisu.25)
§9
(1) V období troch rokov odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona dostane každý zo zriaïovate¾ov štát25
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nych škôl, zriaïovate¾ov verejných základných umeleckých škôl, zriaïovate¾ov štátnych školských zariadení
a zriaïovate¾ov verejných školských zariadení pri pride¾ovaní finanèných prostriedkov pod¾a § 4 ods. 1 a § 5
ods. 1 finanèné prostriedky najmenej vo výške garantovaného minima. Garantované minimum vychádza z objemu finanèných prostriedkov na bežné výdavky prideleného štátnym školám, verejným základným umeleckým
školám, štátnym školským zariadeniam a verejným
školským zariadeniam zo štátneho rozpoètu v predchádzajúcom kalendárnom roku a z poètu žiakov v predchádzajúcom kalendárnom roku a v bežnom kalendárnom
roku. Garantované minimum sa urèí tak, aby objem finanèných prostriedkov na bežné výdavky pripadajúci na
jedného žiaka bol najmenej 95 % objemu pripadajúceho
na jedného žiaka v predchádzajúcom kalendárnom
roku.
(2) V rozpoète na roky 2004, 2005 a 2006 sa každoroène vyèleòuje v kapitole ministerstva rezerva, ktorá je urèená na prechodné zmieròovanie rozdielov vyplývajúcich
z uplatòovania tohto zákona. Ministerstvo môže v rámci
dohodovacieho konania so zriaïovate¾om štátnej školy,
zriaïovate¾om verejnej základnej umeleckej školy a zriaïovate¾om verejného školského zariadenia na základe
jeho žiadosti v odôvodnených prípadoch upravi• v rámci
rezervy objem zriaïovate¾ovi pridelených finanèných
prostriedkov.
(3) Ministerstvo a ministerstvo financií poskytnú obciam zálohu na financovanie škôl a školských zariadení
najneskôr do 10. januára kalendárneho roka najmenej
vo výške oèakávaného januárového rozpoètu bežných
výdavkov škôl a školských zariadení.
(4) Údaje pod¾a § 7 ods. 4 potrebné na urèenie rozpisu
prostriedkov z kapitoly ministerstva zriaïovate¾om na
rok 2004 poskytnú zriaïovatelia krajským školským
úradom do 15. januára 2004. Ministerstvo oznámi zriaïovate¾om podrobnosti o požadovaných údajoch a forme
ich poskytnutia, ako aj obsah a formu súhrnnej správy
o hospodárení za rok 2004 pod¾a § 7 ods. 2 a informácie
o ïalších údajoch do výroènej správy o hospodárení za
rok 2004 pod¾a § 7 ods. 3 písm. b) do 10. januára 2004.
(5) Krajský školský úrad oznámi v roku 2004 výšku
normatívnych príspevkov pod¾a § 4 ods. 7 najneskôr do
31. januára 2004.
§ 10
Zrušujú sa
1. zákon è. 506/2001 Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení a o doplnení
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskorších predpisov,
2. výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo
6. marca 2002 è. 293/2002-9, ktorým sa ustanovuje
normatívny spôsob urèovania poètu pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov a jeho uplatòo-

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
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vanie, finanèné normatívy na pride¾ovanie finanèných
prostriedkov štátneho rozpoètu v školách, v školách na
záujmové vzdelávanie, v strediskách praktického vyuèovania a v školských zariadeniach (oznámenie
è. 134/2002 Z. z.).
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§ 11
Úèinnos•
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2004.

Ru dolf Schus ter v. r.
Pa vol Hru šov ský v. r.
Mi ku láš Dzu rin da v. r.

