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Zamestnávanie občanov UK 

Základné povinnosti zamestnávateľa
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Spôsoby zamestnávania:

- Pracovná zmluva

- Dohoda o pracovnej činnosti

- Dohoda o vykonaní práce

- Dohoda o brigádnickej práci študenta

Povinnosť zamestnávateľa = zaslať Informačnú kartu na príslušný Úrad práce

A to do 7 pracovných dní od nástupu do práce. Zákon č. 5/2005 Z.z. 

o službách zamestnanosti

K Informačnej karte je potrebné priložiť:

= kópiu pracovnej zmluvy/dohody,

= kópiu dokladu o pobyte (doklad o dočasnom útočisku ...)

Povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni:

= rovnaké ako pri zamestnancoch zo SR

RLFO – prihláška zamestnanca = odlišnosti:

= v oddiely I. = vyznačiť „bez pobytu v SR“ (ak sa jedná o takéhoto zamestnanca)

= v oddiely II. = adresa pobytu (len u zamestnancov s pobytom mimo SR)

Ak občan UK nemá pridelené rodné číslo, predloží zamestnávateľ RLFO 

v papierovej podobe príslušnej SP, ktorá takémuto zamestnancovi vygeneruje

identifikačné číslo na účely SP.

Povinnosti zamestnávateľa voči Zdravotným poisťovniam (VsZP, Dôvera, Union):

Zamestnávateľ prihlasuje do ZP zamestnanca UK len v prípade, že jeho mzda/odmena

bude minimálne vo výške minimálnej mzdy = 646,00 €

Prihlasuje sa rovnako ako zamestnanec SR, elektronicky, do 8 pracovných dní 

od vzniku pracovného vzťahu.

K prihláške je potrebné priložiť

+ kópiu pracovnej zmluvy/dohody,

+ kópiu informačného listu zaslaného na ÚP,

+ kópiu dokladu o pobyte...

Ak zamestnanec, občan UK, nemá pridelené rodné číslo, zamestnávateľ ho neuvedie 

na prihláške. Príslušná zdravotná poisťovňa vystaví zamestnancovi preukaz poistenca, 

kde mu pridelí identifikačné číslo pre účely ZP, ktoré bude nahrádzať rodné číslo.
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Dane z príjmu (z miezd)

= postupuje sa rovnako, ako pri zamestnancoch zo SR.

Nezdaniteľná časť základu dane na zamestnanca:

= rovnako, ako pri zamestnancoch SR.

Daňový bonus na deti:

= nie je možné uplatniť na mesačnej báze, teda cez Vyhlásenie k dani....,

= je možné uplatniť až v RZD, priložené povinné doklady k uplatneniu daňového 

bonusu na dieťa je potrebné predložiť aj s úradným prekladom do slovenského 

jazyka (kópie rodných listov detí + potvrdenia o návšteve školy).

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (až v RZD):

= musí byť splnená podmienka, že úhrn všetkých dosiahnutých príjmov

zamestnanca zo zdrojov na území SR musí tvoriť najmenej 90% všetkých 

jeho príjmov dosiahnutých v zdaňovacom období, za ktoré o RZD žiada.

Zamestnávateľ tieto podmienky neoveruje, stačí četné vyhlásenie zamestnanca

v žiadosti o RZD.
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