
1 
 

 
 
 

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
      

 
 

Informácia 
o rozšírení okruhu príjmov zo závislej činnosti oslobodených od dane o príjmy 

poskytnuté pri príležitosti letných dovoleniek (tzv. 13. mzda) a vianočných sviatkov 
(tzv. 14. mzda) v roku 2018 

 
 
S účinnosťou od 1.5.2018 sa zákonom č. 63/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony mení a dopĺňa 
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), a to tak, že sa rozširuje 
okruh príjmov oslobodených od dane, o príjmy podľa § 5 ods. 7 písm. n) a o) ZDP vyplatené ako tzv. 13. mzda 
a tzv. 14. mzda podľa osobitných predpisov, ktorými sú Zákonník práce, zákon o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme..., zákon o štátnej službe....) 
 
Oslobodenie tzv. 13. mzdy 
 
V súlade s § 5 ods. 7 písm. n) ZDP od dane z príjmov fyzickej osoby je oslobodená suma peňažného plnenia za 
prácu alebo za plnenie služobných úloh, poskytnutá pri príležitosti obdobia letných dovoleniek podľa osobitných 
predpisov (tzv. 13. mzda), vyplatená v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od 
všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplatenej tzv. 13. mzdy, na ktorú sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej 
vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca (ďalej len „priemerný mesačný 
zárobok“) a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu 
príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov. Do základu dane (čiastkového základu dane) 
sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie. 
 
Podľa uvedeného, tzv. 13. mzda, ktorá je vyplatená v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur 
v úhrne od všetkých zamestnávateľov, je oslobodená od dane len vtedy, ak sú súčasne splnené dve podmienky: 

 tzv. 13. mzda musí byť vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, 

 zamestnanec má k 30. aprílu príslušného roka, u rovnakého zamestnávateľa, nepretržite odpracovaných 
aspoň 24 mesiacov (podmienka odpracovania 24 mesiacov k 30.4.2018 je splnená vtedy, ak 
zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru najneskôr k 1.5.2016). 

 
Ak by tzv.13. mzda bola vyplácaná jednému zamestnancovi od viacerých zamestnávateľov, od dane je 
oslobodená suma najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov a na sumu presahujúcu v úhrne 500 eur 
sa oslobodenie nevzťahuje. Presahujúcu sumu zdaní vyplácajúci zamestnávateľ v úhrne príjmov zamestnanca 
v júnovej výplate. Ak by viacerí zamestnávatelia súbežne uplatnili oslobodenie na tzv. 13 mzdu vyplatenú 
jednému zamestnancovi, potom daň z tzv. 13. mzdy presahujúcej 500 eur od všetkých zamestnávateľov, pri 
ktorej by neboli splnené podmienky pre jej oslobodenie, sa vyrovná pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň 
alebo pri podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby. 

V súlade s prechodným ustanovením § 52zr ods. 1 ZDP sa oslobodenie prvýkrát použije na tzv. 13. mzdu 
vyplatenú v mesiaci jún 2019. Tzn., že tzv. 13. mzda vyplatená v júni 2018 nie je od dane oslobodená 
a zamestnávateľ ju zdaní preddavkom na daň v súlade s § 35 v úhrne zdaniteľných príjmov zamestnanca 
za máj 2018. 
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Oslobodenie tzv. 14. mzdy 
 
V súlade s § 5 ods. 7 písm. o) ZDP od dane je oslobodená suma peňažného plnenia za prácu alebo za plnenie 
služobných úloh, poskytnutá pri príležitosti vianočných sviatkov podľa osobitných predpisov (tzv. 14. mzda) 
vyplatená v mesiaci december príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od všetkých 
zamestnávateľov, ak suma vyplatenej tzv. 14. mzdy, na ktorú sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške 
priemerného mesačného zárobku zamestnanca a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca  
u tohto zamestnávateľa k 31. októbru príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov a za 
príslušné zdaňovacie obdobie bolo zamestnancovi vyplatené peňažné plnenie, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie 
podľa § 5 ods. 7 písm. n) ZDP. Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci 
sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie. 

Na uplatnenie oslobodenia od dane tzv. 14. mzdy, ktorá je vyplatená v mesiaci december príslušného 
kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, musia byť splnené tri podmienky: 

 tzv. 14. mzda musí byť vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, 

 zamestnanec má k 31. októbru príslušného roka u rovnakého zamestnávateľa nepretržite 
odpracovaných aspoň 48 mesiacov (podmienka odpracovania 48 mesiacov k 31.10.2018 je splnená 
vtedy, ak zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru najneskôr k 1.1.2014), 

 zamestnancovi bola vyplatená tzv. 13. mzda spĺňajúca podmienky oslobodenia uvedeného v § 5 ods. 7 
písm. n) ZDP. 

 
Ak by tzv. 14. mzda bola vyplácaná jednému zamestnancovi od viacerých zamestnávateľov, od dane je 
oslobodená suma najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov a na sumu presahujúcu v úhrne 500 eur 
sa oslobodenie nevzťahuje. Ak by viacerí zamestnávatelia súbežne uplatnili oslobodenie na tzv. 14. mzdu 
vyplatenú jednému zamestnancovi, potom daň z tzv. 14. mzdy presahujúcej 500 eur od všetkých 
zamestnávateľov, pri ktorej by neboli splnené podmienky pre jej oslobodenie, sa vyrovná pri ročnom zúčtovaní 
preddavkov na daň alebo pri podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby. 

V súlade s prechodným ustanovením § 52zr ods. 2 ZDP oslobodenie sa prvýkrát použije na tzv. 14. mzdu 
vyplatenú zamestnancovi v mesiaci december 2018 za predpokladu, že v mesiaci jún 2018 bola 
zamestnancovi vyplatená aj tzv. 13. mzda, najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku 
zamestnanca. 

 
Príklady: 
 
1. Ak bude tzv. 13., resp. tzv. 14. mzda vyplatená po skončení pracovného pomeru, bude sa na takúto mzdu 

vzťahovať oslobodenie uvedené v § 5 ods. 7 písm. n) alebo o) ZDP? 

Pokiaľ bude tzv. 13., resp. tzv. 14. mzda vyplatená po skončení pracovného pomeru, v mesiaci jún resp. 
december príslušného kalendárneho roka a súčasne budú splnené všetky ostatné zákonné podmienky, bude sa 
na ňu vzťahovať oslobodenie. V súlade s prechodnými ustanoveniami § 52zr ods. 1 a 2 ZDP sa ustanovenie § 5 
ods. 7 písm. n) prvýkrát použije na tzv. 13 mzdu vyplatenú v mesiaci jún 2019 a ustanovenie § 5 ods. 7 písm. o) 
sa prvýkrát použije na tzv. 14. mzdu vyplatenú zamestnancovi v mesiaci december 2018 za predpokladu, že  
v mesiaci jún 2018 bola zamestnancovi vyplatená aj tzv. 13. mzda, najmenej vo výške priemerného mesačného 
zárobku zamestnanca. 
 
2. Ako sa bude postupovať v prípade, ak bude mať zamestnanec u toho istého zamestnávateľa uzatvorené 

súbežne dva pracovné pomery, pričom podmienky uvedené v § 5 ods. 7 písm. n) alebo o) ZDP spĺňa len  
v jednom pracovnom pomere? Môže zamestnávateľ vyplatiť tzv. 13., resp. tzv. 14. mzdu aj v tom pracovnom 
pomere, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 5 ods. 7 písm. n) alebo o) ZDP? 

Vyplácanie tzv. 13., resp. tzv. 14. mzdy ustanovujú osobitné predpisy a ZDP ustanovuje, za akých podmienok je 
tzv. 13., resp. tzv. 14. mzda oslobodená od dane. Oslobodenie tzv. 13., resp. tzv. 14. mzdy uvedené v § 5 ods. 7 
písm. n) a o)  ZDP neobmedzuje vyplácanie tzv. 13., resp. tzv. 14. mzdy podľa osobitných predpisov (napr. 
vyplatenie nižšej sumy, ktorá nie je od dane oslobodená). 
 



3 
 

3. Započíta sa do doby nepretržitého trvania pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi aj 
pracovný vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej len „dohoda“), 
pokiaľ medzi pracovným pomerom a dohodou nebola ani jednodenná medzera? 

Podľa Zákonníka práce, pojem pracovnoprávny vzťah zahŕňa pracovný pomer a dohody (t. j. dohoda o vykonaní 
práce, dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti). Právny základ vyplácania tzv. 13. 
resp. tzv. 14. mzdy ustanovuje § 118 ods. 4 Zákonníka práce, ktorý sa však nevzťahuje na zamestnanca 
pracujúceho na dohodu, čo znamená, že zamestnávateľ takémuto zamestnancovi nemôže vyplatiť tento druh 
príjmu. Výnimkou je zamestnanec, ktorého pracovnoprávny vzťah u zamestnávateľa bol počas skúmaného 
obdobia 24, resp. 48 mesiacov založený na určitú dobu na základe dohody, avšak k 30.04. príslušného 
kalendárneho roka pracoval u tohto zamestnávateľa na pracovný pomer. Takémuto zamestnancovi môže 
zamestnávateľ vyplatiť tzv. 13. resp. tzv. 14. mzdu. 
Ak bol pracovnoprávny vzťah zamestnanca u jedného zamestnávateľa zložený z viacerých bezprostredne za 
sebou nasledujúcich pracovných pomerov, resp. v kombinácii s dohodami u tohto zamestnávateľa, podmienka 
nepretržitosti trvania pracovnoprávneho vzťahu je splnená. 
 
4. Považuje sa za nepretržité trvanie pracovnoprávneho vzťahu aj zánik jedného hlavného pracovného pomeru 

a bezprostredne nadväzujúci vznik nového hlavného pracovného pomeru zamestnanca k  tomu istému 
zamestnávateľovi. Je možné do nepretržitého trvania pracovnoprávneho vzťahu započítať aj mesiac,  
v ktorom hlavný pracovný pomer netrval celý mesiac, napr., ak hlavný pracovný pomer vznikol 29.04.2016, 
započíta sa do nepretržitého pracovnoprávneho vzťahu celý mesiac apríl 2016? 

Jednou z podmienok daňového oslobodenia tzv. 13. mzdy je, že pracovnoprávny resp. štátnozamestnanecký 
vzťah zamestnanca u zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň  
24 mesiacov. 
ZDP neupravuje nepretržité trvanie pracovného pomeru. Nepretržité trvanie pracovného pomeru upravuje § 110 
ods. 2 Zákonníka práce, v zmysle ktorého sa za nepretržité trvanie pracovného pomeru považuje aj skončenie 
doterajšieho pracovného pomeru a bezprostredne nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru zamestnanca  
k tomu istému zamestnávateľovi. 
Z uvedeného vyplýva, že za nepretržité trvanie pracovného pomeru, t. j. za bezprostredne nadväzujúci vznik 
nového pracovného pomeru zamestnanca sa považuje aj jeho vznik v najbližšom nasledujúcom pracovnom dni, 
keď skončil predchádzajúci pracovný pomer. 
Podmienka odpracovania 24 mesiacov je splnená, ak zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru najneskôr  
k 01.05.2016. Ak pracovnoprávny vzťah vznikol neskôr, resp. v priebehu kalendárneho mesiaca, do časového 
obdobia sa započítavajú len dni trvania tohto vzťahu, a nie celý mesiac. Znamená to, že ak pracovný pomer 
zamestnanca k zamestnávateľovi bol uzatvorený dňa 29.04.2016, potom zamestnanec má k 30. aprílu 
príslušného kalendárneho roka u zamestnávateľa nepretržite odpracovaných aspoň 24 mesiacov, čím splnil 
jednu z podmienok na daňové oslobodenie tzv. 13. mzdy. 
Upozornenie - 13. mzda vyplatená v júni 2018 nie je od dane oslobodená a zamestnávateľ ju zdaní preddavkom 
na daň v súlade s § 35 v úhrne zdaniteľných príjmov zamestnanca za máj 2018. 
 
5. Ako posudzovať daňové oslobodenie tzv. 13. mzdy, pokiaľ táto bola vyplatená v inom mesiaci ako v mesiaci 

jún príslušného kalendárneho roka, a či musí zamestnávateľ tzv. 13. mzdu zaúčtovať v mzde za mesiac máj 
príslušného kalendárneho roka? 

Zo znenia § 5 ods. 7 písm. n) ZDP vyplýva, že tzv. 13. mzda je oslobodená od dane len vtedy, pokiaľ je vyplatená 
v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka. Pokiaľ je tzv. 13. mzda vyplatená v inom mesiaci, napr. v mesiaci 
august, takáto mzda nespĺňa podmienky daňového oslobodenia. Uvedené platí bez ohľadu na to, v akom mesiaci 
bola tzv. 13. mzda zaúčtovaná. 
 
6. Splní zamestnanec podmienku nepretržitého trvania pracovnoprávneho vzťahu 24 mesiacov  

u zamestnávateľa k 30.04.2019, ak tento zamestnanec: 

 uzatvoril pracovný pomer 15.05.2017 a pracovný pomer stále trvá, 
Ak zamestnanec uzatvoril pracovný pomer 15.05.2017 a tento pracovný pomer stále trvá, k 30.04.2019 
nebude mať splnenú podmienku nepretržitého trvania pracovnoprávneho vzťahu 24 mesiacov, 

 uzatvoril pracovný pomer 15.05.2017 a pracovný pomer k 15.04.2019 skončil, 



4 
 

Ak zamestnanec uzatvoril pracovný pomer 15.05.2017 a tento pracovný pomer k 15.04.2019 skončil,  
k 30.04.2019 nebude mať splnenú podmienku nepretržitého trvania pracovnoprávneho vzťahu  
24 mesiacov, 

 mal od 01.01.2017 do 31.12.2018 uzatvorený pracovný pomer a od 01.01.2019 uzatvoril nový pracovný 
pomer u toho istého zamestnávateľa, ktorý stále trvá, 
Ak zamestnanec mal od 01.01.2017 do 31.12.2018 uzatvorený pracovný pomer a od 01.01.2019 
uzatvoril nový pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa, ktorý stále trvá, splní podmienku 
nepretržitého trvania pracovnoprávneho vzťahu 24 mesiacov, 

 mal od 01.01.2017 do 31.12.2017 uzatvorenú dohodu a od 01.01.2018 pracovný pomer u toho istého 
zamestnávateľa, ktorý stále trvá, 
Ak zamestnanec mal od 01.01.2017 do 31.12.2017 uzatvorenú dohodu a od 01.01.2018 pracovný 
pomer u toho istého zamestnávateľa, ktorý stále trvá, splní podmienku nepretržitého trvania 
pracovnoprávneho vzťahu 24 mesiacov, 

 mal od 01.01.2017 do 31.06.2018 uzatvorený pracovný pomer a následne od 01.07.2018 do 30.06.2019 
dohodu u toho istého zamestnávateľa. 
Ak zamestnanec mal od 01.01.2017 do 31.06.2018 uzatvorený pracovný pomer a následne od 
01.07.2018 do 30.06.2019 dohodu u toho istého zamestnávateľa, potom sa na tohto zamestnanca 
nevzťahuje ustanovenie § 118 ods. 4 zákonníka práce, nakoľko tzv. 13. mzdu nemožno vyplatiť 
zamestnancovi vykonávajúcemu prácu na základe dohody. 

 
Ak bol pracovnoprávny vzťah zamestnanca u jedného zamestnávateľa zložený z viacerých bezprostredne za 
sebou nasledujúcich pracovných pomerov, resp. v kombinácii s dohodami u tohto zamestnávateľa, podmienka 
nepretržitosti trvania pracovnoprávneho vzťahu je splnená. 

Podmienka odpracovania 24 mesiacov je k 30.04.2019 kalendárneho roka 2019 splnená vtedy, ak 
zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru najneskôr k 01.05.2017. Ak pracovnoprávny vzťah vznikol 
neskôr, resp. v priebehu kalendárneho mesiaca, do skúmaného časového obdobia sa započítavajú len dni 
trvania tohto vzťahu a nie celý mesiac. 
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