
 
 

Informácia o novele  
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

(čl. II zákona č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. 
z. o odbornom vzdelávaní a príprave) 

 
Národná rada Slovenskej republiky dňa 14. júna 2018 schválila zákon č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 209/2018 Z. z.“).  
V článku II tohto zákona sa s účinnosťou od 1. septembra 2018 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). 
 
V zákone o dani z príjmov dochádza k legislatívnym úpravám nasledovných ustanovení:   
 

 § 19 ods. 2 písm. c) štvrtý bod 
 
V ustanovení dochádza k doplneniu nákladov (výdavkov) vynaložených zamestnávateľom na praktické 
vzdelávanie žiakov, ktoré si môže tento zamestnávateľ zahrnúť do daňových výdavkov, o náklady (výdavky) 
na odmenu za produktívnu prácu [§ 27 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.“)] 
najviac do výšky 100 % z hodinovej minimálnej mzdy, o náklady (výdavky) na podnikové štipendium (§ 27 ods. 
6 zákona č.. 61/2015 Z. z.) a na prevádzku strednej odbornej školy nad rámec poskytnutých normatívnych 
finančných prostriedkov (§ 4, § 6 a § 6a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov). 
 
Produktívnou prácou sa podľa § 5 ods. 3 zákona č. 61/2015 Z. z. rozumie práca, ktorá sa vykonáva 
zhotovovaním výrobkov alebo ich častí, poskytovaním služieb alebo vykonávaním pracovných činností, 
zodpovedajúcich povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak v príslušnom 
študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore pripravuje.  
Podľa § 27 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. žiakovi, ktorý na praktickom vyučovaní vykonáva produktívnu prácu, sa 
poskytuje odmena za produktívnu prácu. Odmena za produktívnu prácu sa poskytuje za každú hodinu vykonanej 
produktívnej práce vo výške 50 % až 100 % z hodinovej minimálnej mzdy; pri určovaní jej výšky sa zohľadňuje aj 
kvalita práce a správanie žiaka.  
Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom je vymedzená v § 2 ods. 2 zákona  
č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej 
minimálnej mzdy.  
 
Podľa § 27 ods. 6 zákona č. 61/2015 Z. z. žiakovi, ktorý vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku 
zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, môže zamestnávateľ zo svojich prostriedkov 
poskytovať podnikové štipendium.  
 
Ustanovenia § 4, § 6 a § 6a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov vymedzujú právny rámec pre poskytovanie finančných prostriedkov  
pre verejné, cirkevné a súkromné školy.  
 

 § 19 ods. 2 písm. n) 
 
Ustanovenie § 19 ods. 2 písm. n) zákona o dani z príjmov sa člení a dopĺňa o nový bod, podľa ktorého je možné 
do daňových výdavkov daňovníka zahrnúť aj odpisy pri majetku, ktorý slúži na poskytovanie praktického 
vyučovania žiakov na základe zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania a zmluvy o duálnom 
vzdelávaní (§ 8 ods. 2 a § 16 zákona č. 61/2015 Z. z.) alebo slúži na činnosť strednej odbornej školy 
s označením podniková škola (§ 24a zákona č. 61/2015 Z. z. ).  
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Zámerom doplneného ustanovenia je zlepšenie kvality odborného vzdelávania tým, že sa daňovníkovi umožní 
odpisovať majetok využívaný pri poskytovaní praktického vyučovania žiakov alebo na činnosť strednej odbornej 
školy s označením podniková škola, aj keď tento majetok nie je využívaný priamo daňovníkom.   
 
Ustanovenie § 8 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. vymedzuje obsahové náležitosti zmluvy o poskytovaní 
praktického vyučovania. Ustanovenie § 16 zákona č. 61/2015 Z. z. určuje spôsob a podmienky uskutočňovania 
vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania. 
Podmienky, ktoré musí stredná odborná škola splniť pre získanie oprávnenia používať popri svojom názve 
označenie podniková škola sú uvedené v § 24a zákona č. 61/2015 Z. z. v znení zákona č. 209/2018 Z. z. 
 
Článok II zákona č. 209/2018 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia § 19 ods. 2 písm. c) štvrtý bod  
a § 19 ods. 2 písm. n) zákona o dani z príjmov, nadobúda v súlade s článkom VI zákona č. 209/2018 Z. z. 
účinnosť 1. septembra 2018.   
 
 
Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 
                   Odbor daňovej metodiky 
                   August 2018 
 
 
        
 
 
 
 
 

  
 

 


