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Novinky v zákone o sociálnom poistení od 01. 01. 2023 

 

1. Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného a príspevkov od 01.01.2023 

Od 01.01.2023 platia zmeny pri rozpočítavaní príjmov do Výkazu poistného a príspevkov 

pre Sociálnu poisťovňu. Ide o zmenené, resp. nové znenie § 139b zákona č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Zmeny nastávajú 

v prípadoch, keď sa príjem vykazuje vo Výkaze poistného. 

 

A.  Príjem zúčtovaný  po skončení poistenia  zamestnancovi s pravidelným (PP) alebo 

nepravidelným príjmom (NP), vrátane dohôd, sa rozpočíta na mesiace trvania poistenia 

v poslednom kalendárnom roku poistenia okrem mesiacov, v ktorých bolo už poistné 

zaplatené z maximálneho vymeriavacieho základu (VZ). Ide o zmeny v: 

• rozpočítavaní príjmu po skončení dohody s nepravidelným príjmom – do roku 

2022 sa príjem z dohody s nepravidelným príjmom zúčtovaný po skončení dohody 

rozpočítaval na celú dobu trvania dohody, od roku 2023 len na posledný rok trvania 

dohody. 

• vo všetkých prípadoch sa príjem nerozpočíta na mesiace, v ktorých už bolo 

zaplatené poistné z maximálneho VZ (obdobne to platilo do r. 2022 len pre príjem 

vyplatený počas trvania poistenia pri právnych vzťahoch s nepravidelným príjmom – 

typ 2). 

Príklad  

Zamestnanec v pracovnom pomere skončil PP 30.6.2023, mesačný príjem 2 000 €, v júni 

10 000 €. Zamestnancovi je po skončení PP zúčtovaný príjem 600 €. Príjem sa rozpočíta na 

január až máj po 120 €, na jún nie, keďže v júni dosiahol maximálny VZ. 

 

B.   Príjem z dohody  s  nepravidelným  príjmom zúčtovaný  počas trvania dohody sa od 

roku 2023  vykazuje  pri  vyplatení  príjmu, pričom  sa  rozpočítava  na mesiace  trvania 

poistenia v aktuálnom roku, pred vyplatením príjmu, okrem mesiacov, za ktoré bolo poistné 

zaplatené z maximálneho VZ. Od roku  2023 sa teda  dohody s  nepravidelným  príjmom 

vykazujú a VZ z nich sa počíta rovnako ako iné právne vzťahy s nepravidelným príjmom  do 

roku 2022 (typ 2). Do roku  2022  sa  dohody s  nepravidelným  príjmom vykazovali  a poistné 

z celého príjmu sa platilo až po skončení dohody. 

 

Príklad  

Zamestnanec   má  uzatvorenú  DoPČ od  30.1.2023 do  30.6.2023, s dohodnutým  výkonom  

práce  v januári, marci a júni, príjem za každý z týchto mesiacov 500 € - ide o dohodu s NP. 

Odmena za január 500 € - v lehote do 8.3.2023 vo Výkaze poistného  2/2023 zamestnávateľ 

vykáže : 

- Mesiac 01/2023, 2 dni, VZ 500 €. 

Odmena  za marec 500 € - v lehote do  8.5.2023 vo  Výkaze poistného 4/2023 

zamestnávateľ vykáže (500/3=166,66): 

- Mesiac 01/2023, 2 dni, (max VZ za 2 dni : 8477/31 x 2= 546,90), VZ na ÚP 166,66, VZ na 

StP, IP, RFS, GP = 546,90-500 = 46,90 € 

- Mesiac 02/2023, 28 dni, VZ 166,66 €, 

- Mesiac 03/2023, 31 dni, VZ 166,66 €. 

Odmena za jún 500 € - v lehote do 8.8.2023 vo Výkaze poistného 7/2023 vykáže 

(500/5=100): 
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- Mesiac 01/2023, - na január sa už nerozpočítava, lebo bolo dosiahnuté maximum VZ, 

- Mesiac 02/2023, 28 dni, VZ 100 €, 

- Mesiac 03/2023, 31 dni, VZ 100 €, 

- Mesiac 04/2023, 30 dni, VZ 100 €, 

- Mesiac 05/2023, 31 dni, VZ 100 €, 

- Mesiac 06/2023, 30 dni, VZ 100 €. 

 

Dohody s nepravidelným príjmom prechádzajúce z roku 2022 do roku 2023 

Všetky dohody s nepravidelným príjmom je k 31.12.2022 potrebné ukončiť, vypočítať 

odmenu aj odvody. To znamená na dohode zadať dátum ukončenia, urobiť odhlášku do 

SP, doplniť to modulu Mzdy a vypočítať mzdu aj odvody. V prípade potreby uzatvoriť 

nové dohody s novou prihláškou do SP a teda aj novým Č. PP pre SP a novým IČPV od 

01.01.2023. 

 

C.   Príjem z dohody s  uplatnenou OOP (200 €) s pravidelným alebo nepravidelným 

príjmom, ktorý je  zúčtovaný po  zániku  poistenia (skončení dohody) sa  rozpočíta  na  

mesiace  trvania poistenia  v  poslednom  kalendárnom  roku poistenia okrem mesiacov, za 

ktoré bolo poistné zaplatené z  maximálneho  VZ. VZ jednotlivých  mesiacov = pôvodný  VZ  

bez zníženia o OOP + pomerná časť doplatku - OOP. 

 

Poistné  vo   všetkých  troch  prípadoch  A/B/C  je  splatné  do   ôsmeho  dňa  

kalendárneho mesiaca     nasledujúceho   po  kalendárnom   mesiaci, v   ktorom   bol  

príjem zúčtovaný na výplatu. 

 

2. OOP – odvodová odpočítateľná položka od 01.01.2023 

Novely zákona od 01.01.2023 zavádzajú odvodovú odpočítateľnú položku (OOP). 

Týmto sa nahrádza výnimka z platenia dôchodkového poistenia OOP. Okruh dohodárov 

ostáva rovnaký ako doteraz: 

- zamestnanec na dohodu o brigádnickej práci študentov (DoBPŠ) 

- zamestnanec na dohodu o pracovnej činnosti (DoPČ) alebo o vykonaní práce (DoVP), ktorý 

je poberateľom : 

- starobného dôchodku, 

- predčasného starobného dôchodku, 

- invalidného dôchodku, 

- invalidného výsluhového dôchodku, 

- výsluhového dôchodku v dôchodkovom veku. 

OOP nie je možné uplatniť z dohody o pracovnej činnosti na sezónne práce. 

Študenti a dôchodcovia budú od 01. 01.2023 dôchodkovo poistení (DP) nepretržite od 

vzniku po zánik dohody bez ohľadu na výšku príjmu. Z tohto dôvodu je zamestnávateľ povinný 

od 01.01.2023 prihlásiť do registra poistencov na DP už aj dohodárov s uplatnenou odvodovou 

výnimkou. Dohodu so vznikom po 31.12.2022 už nebude možné prihlásiť bez DP. Ak si starí 

dohodári (študenti a dôchodcovia) chcú od 01.01.2023 uplatniť OOP, je potrebné, aby o tom 

do 31.12.2022 písomne informovali zamestnávateľa. 

 

V IS Urbis sú na tento účel zapracované dve tlačové zostavy podľa vzoru SP: 

1. Oznámenie a čestné vyhlásenie OOP dôchodca - TID 340102, 

2. Oznámenie a čestné vyhlásenie OOP študent - TID 340103. 

Oznámenia vytlačíte na zamestnancovi cez spodné tlačidlo Tlač. 
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!!! Pozor na to, aký dátum uvediete ako Dátum oznámenia uplatnenia OOP, lebo najneskôr 

v nasledujúci pracovný deň je túto zmenu potrebné nahlásiť sociálnej poisťovni. 

 

Oznam zo SP: 

Termín nasadenia novej verzie je plánovaný na 13.12.2022 v poobedných hodinách, avšak 

nová verzia RLZEC 2023 bude automaticky aktivovaná: 

•          14.12.2022, 00:00:00 

•          Uvedené značí, že do 13.12.2022, 23:59:59 bude platiť súčasný stav. 

  

 



Novinky v zákone o sociálnom poistení od  01. 01. 2023 4 posledná úprava 15. 12. 2022 
 

 

 

3. Dopoistenie dohôd na dôchodkové poistenie v IS Urbis 

Všetky dohody s kódmi pracovných pomerov: 

- 157 - DPČ PP poberá SD,PSD,VD+DV,ID,IVD s limitom, 

- 177 - DVP PP poberá SD,PSD,VD+DV,ID,IVD s limitom, 

- 183 - Dohoda o BPŠ PP zvýhodnená s limitom,  

ktoré prechádzajú z roku 2022 do roku 2023 je potrebné v Personalistike v pracovných 

pomeroch cez spodné tlačidlo Prihlásiť/Odhlásiť DP, prihlásiť najneskôr do 31.12.2022 na 

dôchodkové poistenie od dátumu 01.01.2023. 

 

 

1. Vyplniť pole Prihlásiť k dátumom 01.01.2023. 

2. Zaškrtnúť pole... alebo prihlásenie dôchodkového poistenia. 

3. Cez trojuholník s podčiarkníkom vybrať príslušný Kód PP. 

4. Zadať Dátum oznámenia uplatnenia OOP. To je ten dátum, kedy zamestnanec (dohodár)  

oznámi zamestnávateľovi uplatňovanie OOP. 
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Po zadaní údajov stlačte Vykonať. Program vykoná všetky potrebné zmeny, pozri obrázok. 

 

Starý pracovný pomer – dohodu program ukončí k dátumu 31.12.2022. Nový pracovný pomer 

– dohodu otvorí s Dátumom začatia 01.01.2023, s príslušným kódom PP, zvýhodnením, 

dátumom oznámenia uplatnenia OOP a sadzbou zvýhodnenia. 
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4. RLFO Zmena – nahlásenie uplatňovania OOP dohodárom 

V prípade, že dohoda dôchodkovo poistená je a potrebujete do SP nahlásiť uplatňovanie OOP 

dohodárom – písomne vám oznámi uplatňovanie OOP, tlačové zostavy, pozri bod 2: 

V IS Urbis sú na tento účel zapracované dve tlačové zostavy podľa vzoru SP: 

1. Oznámenie a čestné vyhlásenie OOP dôchodca - TID 340102, 

2. Oznámenie a čestné vyhlásenie OOP študent - TID 340103. 

Oznámenia vytlačíte na zamestnancovi cez spodné tlačidlo Tlač. 

 

Potom je potrebné ručne na dohode zadať dátum ukončenia 31.12.2022 a kópiou (ikonka 

vložiť nový ako kópiu) vytvoriť nový riadok v pracovných pomeroch s rovnakým Č. PP pre 

SP, IČPV aj Poradím PP, pôvodným dátumom vzniku, dátumom začatia 01.01.2023 

a dátumom oznámenia uplatňovania OOP zamestnancom – dohodárom. Na novom 

pracovnom pomere dátum ukončenia 31.12.2022 vymažte. 
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Následne na novom PP cez spodné tlačidlo Prihlásiť/Odhlásiť/Prerušenia/Zmena urobíte 

Zmenu od dátumu 01.01.2023. Program automaticky Dátum oznámenia uplatnenia OOP 

potiahne do registračného listu. Vytvorený registračný list môžete odoslať do SP. 
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5. Dohody s nepravidelným príjmom do 31.12.2022 

Všetky dohody s nepravidelným príjmom je k 31.12.2022 potrebné ukončiť a vypočítať 

odmenu aj odvody. To znamená na dohode zadať dátum ukončenia, urobiť odhlášku do 

SP, doplniť to modulu Mzdy a vypočítať mzdu aj odvody. V prípade potreby uzatvoriť 

nové dohody s novou prihláškou do SP a teda aj novým Č. PP pre SP a novým IČPV od 

01.01.2023. 

 

6. Dohody od 01.01.2023 

Nová dohoda so vznikom po 31. decembri 2022 je od začiatku právneho vzťahu aj s DP, čiže 

prihlasuje sa len s kódom 7,8 (DoBPŠ) 3,4 (DoVP), 5,6 (DoPČ), t. j. dohoda so vznikom po 31. 

decembri 2022 sa nebude dať prihlásiť bez DP.  

Zamestnávateľ bude mať povinnosť oznámiť pobočke SP uplatnenie a ukončenie uplatňovania 

práva dohodára na OOP a to najneskôr v prvý pracovný deň bezprostredne nasledujúci po 

dni, v ktorom dohodár písomne informoval zamestnávateľa o uplatnení/ukončení uplatňovania 

OOP. 

Zamestnávateľ bude povinný plniť si aj túto povinnosť na RLFO.  RLFO sa v súvislosti s touto 

novelou doplní o dve políčka: 

• dátum oznámenia uplatnenia OOP dohodárom -  uvedie sa dátum, kedy 

zamestnanec   „dohodár“ oznámil uplatnenie odvodovo odpočítateľnej položky (OOP) 

• dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP dohodárom. 

 

Pozn.: Zamestnávateľ môže vyplniť aj obe kolónky „od - do“, avšak dátum „do“ nesmie byť 

vyšší ako posledný deň v mesiaci, v ktorom zamestnávateľ oznamuje Sociálnej poisťovni 

OOP. Uvedené sa nevzťahuje na RLFO, prihlášku. Takto postupovať môže iba na RLFO-

zmena. 

OOP bude možné uplatňovať priebežne v zúčtovacom období vždy len na jednu dohodu 

odo dňa vzniku právneho vzťahu dohody, ak dohodár najneskôr v deň vzniku dohody 

oznámi túto skutočnosť zamestnávateľovi. Ak to oznámi neskôr, tak od nasledujúceho 

mesiaca.  Dohodárovi odpadá povinnosť predkladať zamestnávateľovi čestné vyhlásenie za 

účelom uplatnenia/neuplatnenia OOP u viacerých zamestnávateľov v rovnakom čase. Je však 

povinný na účely uplatnenia OOP písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení práva na 

OOP, resp. o tom, že si u neho nebude ďalej uplatňovať právo na OOP. Zamestnávatelia si 

budú sledovať uplatnenie OOP v registri, ktorý je Sociálna poisťovňa povinná viesť. 

V IS Urbis sú na tento účel (ako  už bolo spomenuté v bodoch 2 a 4) zapracované dve tlačové 

zostavy podľa vzoru SP: 

1. Oznámenie a čestné vyhlásenie OOP dôchodca - TID 340102, 

2. Oznámenie a čestné vyhlásenie OOP študent - TID 340103. 

Oznámenia vytlačíte na zamestnancovi cez spodní tlačidlo Tlač. 

 

7. Dohoda o pracovnej činnosť – sezónna práca, OOP – odvodová odpočítateľná 

položka – sezónna práca od 01.01.2023 

„Sezónne práce“- od 1. januára 2023 sa zavádza nový typ „výnimky“ platenia poistného 

z dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce (DoPČ-SP).  
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Každá fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon 

sezónnej práce, bude nemocensky poistená, dôchodkovo poistená a poistená 

v nezamestnanosti bez ohľadu na to či má právo na pravidelný príjem alebo 

nepravidelný príjem.   

 

Zamestnávateľ za takéhoto zamestnanca bude platiť poistné na nemocenské poistenie, 

dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, úrazové poistenie a garančné 

poistenie a rezervný fond solidarity. 

 

Zavádza sa odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci (OOP-SP) vo výške 

minimálneho vymeriavacie základu (50% jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho 

základu). Na rok 2023 je to suma 605,50 €. 

 

Vymeriavací základ zamestnanca na starobné poistenie a poistného na poistenie 

v nezamestnanosti sa znižuje o OOP-SP. Ak je vymeriavací základ nižší ako OOP-SP, 

zamestnanec nebude mať vymeriavací základ na starobné poistenie a poistenie 

v nezamestnanosti (bude vo výške 0 eur).  

 

Vymeriavací základ zamestnávateľa na úrazové poistenie, garančné poistenie a rezervný fond 

solidarity sa neznižuje o OOP-SP. 

 

Rozhodujúce obdobie (RO) na určenie vymeriavacieho základu na DoPČ -SP je  kalendárny 

mesiac, za ktorý sa platí poistné, t. j. ako „klasický“ pravidelný príjem.   

 

OOP-SP sa vzťahuje na každú DoPČ-SP, t. j. nemusí si ju dohodár uplatniť, platí automaticky 

a to aj v prípade, ak má dohodár viac DoPČ-SP paralelne – v jednom čase. 

 

Pri DoPČ-SP bude rozdielny VZ na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, 

keďže iba z nich sa odrátava OOP-SP. 

 

Platia rovnaké pravidlá pri neplatení  poistného na poistenie v nezamestnanosti 

alebo invalidnom poistení pri priznaní dôchodku, ako u „klasických“ zamestnancov. 

 

Pri DoPČ-SP splatnosť ide ako zamestnanec - pravidelný príjem - podľa výplatného termínu. 

 

V IS Urbis sú na tento účel zapracované nové kódy pracovných pomerov platné od 

01.01.2023: 

191 – Dohoda o pracovnej činnosti sezónna práca DPČ SP, 

192 – DPČ SP ŤZP, 

193 – DPČ SP poberá SD, VD+DV, 

194 – DPČ SP poberá ID, IVD, 

195 – DPČ SP priznaný PSD, 

196 – DPČ SP priznaný PSD ŤZP. 
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8. Analytické údaje 

Podľa § 170 ods. 1 zákona Sociálna poisťovňa zhromažďuje tzv. analytické údaje. Na tento 

účel je podľa § 232a ods. 1 zákona zamestnávateľ od 01.01.2023 povinný viesť evidenciu 

analytických údajov zamestnanca od vzniku do zániku dôchodkového poistenia zamestnanca. 

Podľa § 232a ods. 2 zákona Evidencia analytických údajov obsahuje: 

a) číselný kód miesta výkonu práce, 

Uvedie sa číselný kód dohodnutého miesta (obec/mesto) výkonu práce podľa vyhlášky 

Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický 

číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí v znení vyhlášky 

Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 61/2011 Z. z. 

Pokiaľ je miesto výkonu práce: 

a)       v dvoch alebo viac obciach/mestách, uveďte číselný kód obce/mesta, kde prevláda 

výkon práce, 

b)       určené ako okres alebo kraj, uveďte číselný kód okresu alebo kraja, 

c)        v dvoch alebo viac okresoch alebo krajoch, uveďte číselný kód okresu alebo kraja, kde 

prevláda výkon práce, 

d)       celé územie Slovenskej republiky, uvedie sa číselný kód 500000, 

e)        mimo územia Slovenskej republiky, uvedie sa číselný kód 999999, 

f)         mimo územia Slovenskej republiky a zároveň aj na území Slovenskej republiky uvedie 

sa kód, kde prevláda výkon práce (ak prevláda výkon práce v Slovenskej republike, postupuje 

sa podľa úvodného ustanovenia, resp. písmen a) až d)). 

Pokiaľ miesto výkonu práce nie je možné určiť, uveďte sa číselný kód 900000. 

 

b) dohodnutý rozsah pracovného času, 

Uvedie sa dohodnutý rozsah týždenného pracovného času, vyplývajúceho z právneho vzťahu, 

ktorým je napr. pracovná zmluva. Pokiaľ rozsah pracovného času nie je určený (napr. DoVP), 

uveďte číselný kód 99,99. 

https://secure-web.cisco.com/1YVZS810G36DISUpHSxFHrWzGjiPcsi80jd8xuRLahU9IMBRgSM--tQkTYxK3YX6Z5arcip2RrNbfi2dYMfVfu0gPd07aVkqgJXenz52PibMmowicRPpL7UC3H0Gg96xcaaqKctqvEf1o_gqDKg6EG2f1NUQYPvIShb3BedI9Z4WZ-1c7jo4KeMmrIV2FnnHQ9HlCHcfKfgYF3S5E_DDS4oqcez4mrrvVusy0jtiZpfDOQ_ibeNjKqfeQ-Wliz4Of/https%3A%2F%2Fwww.slov-lex.sk%2Fpravne-predpisy%2FSK%2FZZ%2F2002%2F597%2F
https://secure-web.cisco.com/1apSyauOZQ2WvkGir3HKlUnpMYu9C39QX_OmCsP4GqVzWnMbE7EFlpvqXJ1IH2UXQQAo4boCB249aJBiLfJifGjnQkVHClWg1tbi3reZKPIPoglBLw3HcdsceCO_ZUDJp-yzQIAuS5kFwtWE94KzBQ_zZ2k6yVc_L_wkz8fi9wBtEAjq54LJN94LYUghQxX9QnoNlTcEKeRGr1ixBYd4Z_zA8QYJfy7OpcMJgR49yQlvJH_ZdFmOhblZy83UfdR_h/https%3A%2F%2Fwww.slov-lex.sk%2Fpravne-predpisy%2FSK%2FZZ%2F2011%2F61%2F
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c) počet hodín, ktorý zodpovedá príjmu zúčtovanému na výplatu za mesiac, 

Údaj o počte hodín, ktorý zodpovedá zúčtovanému vymeriavaciemu základu. Do 

odpracovaných hodín vstupujú odpracované aj neodpracované hodiny, ktoré vstupujú do VZ 

(napr. aj náhrada mzdy za čerpanú dovolenku). 

 

d) číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce. 

Uvedie sa číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce podľa vyhlášky ŠÚ SR č. 

449/2020 Z. z.. Pokiaľ sa číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce vo  vyhláške 

nenachádza, uveďte číselný kód  9999999. 

 

V IS Urbis evidujeme analytické údaje (v zmysle uvedeného podľa písm. a, b, d) v module 

Personalistika na pracovnom pomere na záložke Detail. 

 

 
 

Kód miesta výkonu práce je zadefinovaný ako výber z číselníka, v prípade potreby je možné 

zadať hodnotu aj ručne. 

Kód druhu práce – tlačidlom web na konci riadku sa dostanete na stránku Treximy, kde si 

kód druhu práce vyhľadáte. 

Rozsah pracovného času – zadáte podľa úväzku zamestnanca, resp. pokiaľ rozsah 

pracovného času nie je určený (napr. DoVP), uveďte číselný kód 99,99. 

Podľa § 293eg ods. 3 zákona je zamestnávateľ povinný oznámiť analytické údaje 

všetkých svojich zamestnancov, ktorých prihlásil do registra poistencov  Sociálnej 

poisťovne pred 1. januárom 2023 a ich poistenie trvá aj po 31. decembri 2022 na 

Registračnom liste FO - zmena v termíne podania Mesačného výkaze/Výkazu poistného 

a príspevkov za mesiac január 2023, najneskôr do 28.02.2023. 

Už v decembri bude nasadená nová verzia RLFO, ktorá umožní vyplnenie analytických 

údajov. 

 

 


