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Sociálne poistenie 2023 

Vykazovanie dohôd od 01.01.2023 

Nové dohody so vznikom po 31.12.2022 sa od začiatku právneho vzťahu prihlasujú len 
s kódom (TypZEC):  
 

3 Dohoda o vykonaní práce (DoVP) - pravidelný príjem , 
4 Dohoda o vykonaní práce (DoVP) - nepravidelný príjem, 
5 Dohoda o pracovnej činnosti (DoPČ) - pravidelný príjem, 
6 Dohoda o pracovnej činnosti (DoPČ) - nepravidelný príjem, 
7 Dohoda o brigádnickej práci študentov (DoBPŠ) - pravidelný príjem, 
8 Dohoda o brigádnickej práci študentov (DoBPŠ) - nepravidelný príjem. 

 
Dohoda so vznikom po 31.12.2022 sa nebude dať prihlásiť bez dôchodkového poistenia. Kódy 33, 
44, 55, 66, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22 zostávajú v platnosti len pre dohody uzatvorené za 
obdobie pred 01.01.2023 a pre dodatočné splnenie oznamovacích povinností za obdobie do 
31.12.2022. 

 
Odvodová odpočítateľná položka (OOP) 

Od 01.01.2023 sa v zákone č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zavádzajú dva typy 

odvodovej odpočítateľnej položky. 

OOP študenti a dôchodcovia 

Ide o prepracovaný inštitút dohodárov s uplatnenou výnimkou podľa §227a zákona platný do 
31.12.2022, keď si vybrané skupiny dohodárov (študenti a dôchodcovia) môžu určiť dohodu, z ktorej 
nebudú platiť poistné na dôchodkové poistenie avšak budú dôchodkovo poistený, resp. ich 
vymeriavací základ na dôchodkové poistenie je znížený o 200.- Eur. 

 
Od 01.01.2023 si tieto vybrané skupiny dohodárov budú môcť uplatniť odvodovú 

odpočítateľnú položku podľa §138a zákona vo výške 200.- Eur. Túto odvodovú odpočítateľnú 
položku si môže uplatniť zamestnanec v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci 
študentov, zamestnanec v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody 
o pracovnej činnosti. 
 
Upozornenie! Pri výpočte miezd je možné použiť mzdovú zložku kód 301 (OOP 200.-Eur) len pre 

druh pracovného pomeru kód 40..59,70,71. 

 

OOP výkon sezónnej práce 

Od 01.01.2023 sa zavádza nový typ dohody - Dohoda o pracovnej činnosti na výkon 
sezónnej práce (DoPČ). Zamestnanec v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti 
na výkon sezónnej práce si bude môcť uplatniť odvodovú odpočítateľnú položku podľa §138b 
zákona vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného 
v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné (za rok 
2023 605.50 Eur).  
 

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. 
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Upozornenie! Pri výpočte miezd je možné použiť mzdovú zložku kód 302 (OOP 605.50 Eur) len pre 

druh pracovného pomeru kód 72,73. 

 

Uplatňovanie OOP pri nepravidelnom príjme 
Pri nepravidelnom príjme vyplatenom za viacej mesiacov sa OOP uplatňuje počas všetkých 

mesiacov (samostatne za každý mesiac). 

Príklad: Nepravidelná dohoda uzatvorená od 30.1.2023 do 30.3.2023. Odmena 1800 € je zúčtovaná vo 

výplate za mesiac marec. Uplatnená odpočítateľná položka 200.00 Eur. Príjem sa rozpočíta na mesiace 

1/2023, 2/2023, 3/2023. 

 

Mesiac 01/2023 -  2 kalendárne dni, (max .VZ za 2 dni : 8 477/31 x 2= 546,90), 

VZ na ÚP 600.00 Eur (1800/3), 

VZ na GP 546.90 Eur, 

VZ na SP, IP, RFS 400.00 Eur (600-200). 

Mesiac 02/2023 -  28 kalendárnych dní, (max .VZ: 8 477), 

VZ na ÚP 600.00 Eur (1800/3), 

VZ na GP 600.00 Eur, 

VZ na SP, IP, RFS 400.00 Eur (600-200). 

Mesiac 03/2023 -  28 kalendárnych dní, (max .VZ: 8 477), 

VZ na ÚP 600.00 Eur (1800/3), 

VZ na GP 600.00 Eur, 

VZ na SP, IP, RFS 400.00 Eur (600-200). 

 

 

Zber analytických údajov 

Od 01.012023 bude Sociálna poisťovňa zhromažďovať údaje potrebné na hodnotenie vývoja 
hospodárenia Slovenskej republiky, tvorbu a hodnotenie efektívnosti a účinnosti verejných politík 
(ďalej len „analytické údaje“) vo vlastnom informačnom systéme.  Z tohto dôvodu bude 
zamestnávateľ povinný:  
 
• Viesť evidenciu analytických údajov zamestnanca od vzniku do zániku dôchodkového poistenia 
zamestnanca,  
 
• Oznamovať Sociálnej poisťovni súčasne s plnením povinnosti pri prihlásení/odhlásení 
zamestnanca na sociálne poistenie a predkladaní výkazu poistného a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie údaje z evidencie analytických údajov zamestnanca evidovaných v čase 
oznámenia.  
 
Evidencia analytických údajov obsahuje:  
 
• Číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, okresov alebo číselníka 
obcí,  
• Dohodnutý rozsah pracovného času (ak nie je možné určiť počet hodín uvedie sa 99.99),  
• Počet hodín, ktorý zodpovedá príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovanému na 
výplatu za mesiac, 
• Číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce.  
 
Na Registračnom liste FO (RLFO) sa uvádzať údaje:  
 
• Číselný kód miesta výkonu práce, 
• Dohodnutý rozsah pracovného času,  
• Číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce.  
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Na mesačnom výkaze/výkaze poistného pri každom podaní výkazu údaj:  
 
• Počet hodín, ktorý zodpovedá zúčtovanému vymeriavaciemu základu za kalendárny mesiac. 
Pokiaľ nie je možné určiť počet hodín, ktorý zodpovedá výkonu činnosti, za ktorý bol zúčtovaný 
vymeriavací základ za kalendárny mesiac, uvedie sa 999. 
 
Analytické údaje a mzdová evidencia 
 

Analytické údaje pre sociálne poistenie sa v programe doplňujú v Evidenčnej karte 
pracovného pomeru (Miesto výkonu práce, Kód pracovnej činnosti). Rozsah dohodnutého 
pracovného času sa určuje z denného hodinového úväzku a nastaveného počtu dní v týždni. 
Ak nie je nastavený denný hodinový úväzok, doplňuje sa číslo 99.99. 
 

 
 

Zoznam zamestnancov a ich analytických údajov je potom prístupný vo voľbe Zamestnanci – 
Analytické údaje (sociálne poistenie). Do zoznamu sú zaradené len aktívne pracovné pomery. 
V zozname je povolené meniť len údaj Pracovný čas (dohodnutý rozsah pracovného času). 

 

 
 

Zoznam je možné po úprave vytlačiť vo forme tlačovej zostavy. 
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