
 

DÔLEŽITÉ    UPOZORNENIE 
pre výbory organizačných zložiek a organizátorov odborných vzdelávacích 

podujatí sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov  

Slovenskej lekárskej spoločnosti 
 

V súvislosti s nadobudnutím platnosti zákona č. 333/2014 Z. z. (od 29.11.2014) 

s účinnosťou od 1.12.2014, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony, dochádza k mnohým 

závažným zmenám. Vyplýva z nich rad povinností  tak pre organizátorov a účastníkov 

sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (CME), ako i pre farmaceutické 

spoločnosti, ktoré im poskytujú peňažné a nepeňažné plnenia.  

 

Vzhľadom na uvedené žiadame výbory organizačných zložiek SLS a organizátorov ich 

podujatí, aby vopred a v dostatočnom časovom predstihu prekonzultovali so 

Sekretariátom SLS (Ekonomické a Kongresové oddelenie) podmienky, postup a spôsob 

uzatvárania zmluvných vzťahov s poskytovateľmi peňažných a nepeňažných plnení. 

Rovnako prípadné objednávanie organizačného zabezpečenia podujatí a s tým 

súvisiacimi službami u iných právnych subjektov akým je Kongresové oddelenie SLS.  

 

V súlade s daňovými a inými povinnosťami SLS vyplývajúcimi z platnej legislatívy 

a vnútorných smerníc SLS, je potrebné: 

▪  aby darovacie/sponzorské zmluvy, zmluvy o spolupráci a iné typy zmlúv boli 

    podpísané štatutárnym zástupcom SLS a predstaviteľom výboru organizačnej  

    zložky SLS až po: 

    -   posúdení a odsúhlasení ich obsahu po právnej a ekonomickej stránke  

        Sekretariátom SLS, 

    -   zaregistrovaní podujatia na SLS, 

    -   pridelení variabilného symbolu (VS) Sekretariátom SLS,  

    a ešte predtým ako sa zrealizuje predmet ich  plnenia (napr. účasť na pracovnej  

    ceste, vydanie publikácie a pod.) a  

▪   aby bol druh, množstvo a cena objednávaných služieb, ktoré budú fakturované SLS,  

     vrátane tých, ktoré sa týkajú organizačného zabezpečenia odborného podujatia iným  

     právnym subjektom ako je SLS, vopred prekonzultované so Sekretariátom SLS  

     a následne ním vystavená objednávka.  

 

Bratislava, 15.01.2015                                                                          Sekretariát SLS 

 

Právne okienko (Monitor medicíny č. 1-2/2015) 

 

Základné informácie o najzávažnejších zmenách, ktoré súvisia s platnosťou 

zákona č. 333/2014 Z.z. v otázkach a odpovediach  

 

1. Aké najdôležitejšie  zmeny prináša zákon ?  
     O d p o v e ď: 

▪  zmena spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých 

poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancom, alebo zdravotníckemu 

pracovníkovi od držiteľa registrácie lieku, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, 



držiteľa povolenia na výrobu liekov, výrobcu zdravotníckej pomôcky, výrobcu dietetickej 

potraviny alebo prostredníctvom tretej osoby; 

▪  doplnenie farmaceutickej spoločnosti medzi osoby, od ktorých plynú peňažné   

a nepeňažné plnenia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi, alebo 

zdravotníckemu pracovníkovi (§ 8, ods. 1, písm. l zákona), ďalej len predmetné peňažné 

a nepeňažné  plnenia; 

▪    zavedenie legislatívnej  skratky „držiteľ“ pre vymedzený okruh osôb, od ktorých sa 

takéto predmetné peňažné  a nepeňažné  plnenia budú zdaňovať osobitným zákonom; 

▪  zmena spôsobu zdaňovania  predmetných  peňažných a nepeňažných plnení a to 

zrážkovou daňou, ak ide  o:  

           a)    peňažné plnenia, tieto bude zdaňovať priamo držiteľ, ktorý ich vyplatil, 

     b)    nepeňažné plnenia, tieto bude zdaňovať priamo prijímateľ, ktorý ich prijal od 

            držiteľa (poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanca, alebo   

            zdravotníckeho pracovníka (§ 8, odseky 13,17,31 zákona); 

▪    určenie platiteľa dane z peňažných a nepeňažných plnení pri spôsobe zdaňovania  

      zrážkovou daňou; 

      ▪   povinnosť držiteľa, ktorý vyplatil peňažné plnenie alebo poskytne nepeňažné plnenie 

oznámiť túto skutočnosť správcovi dane do 15 dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka, 

v ktorom toto peňažné plnenie vyplatil, alebo poskytol nepeňažné plnenie (v oznámení 

musí držiteľ uviesť hodnotu nepeňažného plnenia ako cenu s DPH); 

      ▪    zmeny v odpisovaní hmotného a nehmotného majetku, 

      ▪    zmeny pri odpočte výdavkov (nákladov)  na výskum a vývoj, 

▪  zmeny v oslobodení od dane z príjmu  pri peňažnom a nepeňažnom plnení od 

držiteľa, ktoré sa poskytnú poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi 

alebo zdravotníckemu pracovníkovi súvisiace s ich sústavným vzdelávaním a pri inom 

vzdelávacom odbornom podujatí, ktoré nie je považované za sústavné vzdelávanie 

zdravotníckeho pracovníka; 

      ▪  zmena v zdaňovaní plnenia od držiteľov za vykonávanie klinického skúšania  

poskytovateľom;  

▪  zmeny v  registračnej  a oznamovacej povinnosti pre fyzickú a právnickú osobu 

uvedené v § 49a, odsek 3 (nevzťahujú sa  na platiteľov dane uvedených v § 43, odsek 17). 

 

 

2.  Do akej sumy sa nemusí  zaplatiť daň vypočítaná v daňovom priznaní ? 
      O d p o v e ď: 

Ak daň vypočítaná v daňovom priznaní nepresiahne 5 €, tak sa neplatí. Daň vyberaná  

zrážkou podľa § 43, ods. 17 zákona o dani z príjmov sa tiež neplatí, ak nepeňažné 

plnenie v úhrnnej sume za príslušný kalendárny štvrťrok nepresiahne 10 €. 

 

3. Sú od dane z príjmov oslobodené plnenia poskytnuté držiteľom a to  

poskytovateľovi    zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo 

zdravotníckemu pracovníkovi na sústavne vzdelávanie (  § 42, zákona č. 

578/2004 Z.z. ) ? 
O d p o v e ď:  

Áno, od dane z príjmov sú oslobodené plnenia poskytnuté držiteľom vo forme účasti 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanca alebo zdravotníckeho 

pracovníka na sústavnom vzdelávaní podľa § 42, zákona č. 578/2004. Takýmito 

oslobodenými plneniami sú najmä pracovné pomôcky, tlač programov, pozvánok, 



informačných materiálov, prenájom nebytových  priestorov (prednáškovej 

miestnosti), prenájom techniky a pod.  

Je  však  potrebné  zdôrazniť,  že  za  účasť  na  sústavnom vzdelávaní sa     

n e p o v a ž u j e  hodnota stravy, ubytovania a dopravy poskytnutá 

v súvislosti s týmto sústavným  vzdelávaním a preto sa bude zdaňovať. 

Pre organizátorov podujatí vzniknú ďalšie povinnosti, napr. nepeňažný 

zdaniteľný príjem oznámiť všetkým účastníkom podujatia vopred 

(napr. aj  v pozvánke). 

 

4. Kto je povinný zdaniť plnenia hradené držiteľom za poskytovateľa   

zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanca, alebo zdravotníckeho 

pracovníka na inom vzdelávacom alebo odbornom podujatí, ktoré nie je 

posudzované ako povinné sústavné vzdelávanie? 
O d  po v e ď: 

Všetky plnenia, ktoré hradí držiteľ za poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, jeho   

zamestnanca alebo zdravotníckeho pracovníka na inom vzdelávacom odbornom podujatí, 

ktoré nie je posudzované ako povinné sústavné vzdelávanie  je zdaniteľným príjmom 

u prijímateľa (§8, ods. 1, písm. l,  § 17, odsek 31 zákona). 

 

 

5.  Kto je platiteľom dane z nepeňažných a peňažných plnení, ktoré sú 

poskytnuté držiteľom pri spôsobe zdaňovania zrážkovou daňou? 
  O d p o v e ď: 

     Ak ide o nepeňažné plnenia, platiteľom dane je v tomto prípade  príjemca  nepeňažného  

plnenia a pri peňažnom plnení, platiteľom dane je držiteľ.  

Držiteľ a príjemca sú povinní postupovať v súlade s § 43, ods. 10, 11, 12 a 17 zákona.    

Držiteľ, ktorý vypláca peňažné plnenia alebo poskytuje nepeňažné plnenia je povinný 

oznámiť správcovi dane tieto skutočnosti a to do 15 dňa po uplynutí štvrťroka, v ktorom 

bolo nepeňažné plnenie  poskytnuté alebo peňažné plnenie vyplatené. 

 

Vypracovala : JUDr. Mária Mistríková,   

                       právnička SLS (5.01.2015) 


