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Abstrakt  

Článok sa venuje definovaniu naturálnej mzdy v príslušných právnych predpisoch účinných 

na území SR, ako aj možnosti poskytovania mzdy vo forme plnení peňažnej hodnoty.  
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Abstract  

The article deals with the definition of wages in kind in the relevant legislation in force in the 

territory of the Slovak Republic, as well as the possibility of providing performance pay in 

the form of monetary value.  
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Úvod 

Ľudia spravidla pracujú s cieľom získať odmenu za vykonanú prácu, ktorá by im zabezpečila 

pokrytie ich životných potrieb. Organizácie odmeňovaním hodnotia svojich pracovníkov 

a v závislosti od nastavenia systému odmeňovania sa snažia udržať si kvalitných 

pracovníkov. Odmeňovanie zamestnancov by malo byť odstupňované od náročnosti práce, 

získanej kvalifikácie pracovníka, jeho prínosu pre zamestnávateľa a pod. Odlišný systém 

odmeňovania sa uplatňuje v súkromných organizáciách a v orgánoch štátnej správy pri 

výkone práce vo verejnom záujme.    

 

 

Ciele a metodológia 

Cieľom tohto príspevku je vymedzenie pojmu mzda, predovšetkým naturálna mzda. 

Príspevok vychádza predovšetkým z právnych predpisov, literárnych zdrojov, doktrinálneho 

výkladu právnych predpisov metódou analýzy a komparácie týchto zdrojov.  

 

 

Dosiahnuté výsledky a diskusia 

Realizácia ústavného práva na odmenu za vykonanú prácu je premietnutá v zákone číslo 

311/2001 Z.z. Zákonník práce v niekoľkých ustanoveniach. Článok 3 Zákonníka práce 

uvádza: „ Zamestnanci majú právo na mzdu za vykonanú prácu, na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po práci. Zamestnávatelia sú povinní 

poskytovať zamestnancom mzdu a utvárať pracovné podmienky, ktoré zamestnancom 

umožňujú čo najlepší výkon práce podľa ich schopností a vedomostí, rozvoj tvorivej iniciatívy 
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a prehlbovanie kvalifikácie.“ Tento článok je následne premietnutý aj v §47 ods. 1, ktorý 

stanovuje povinnosť zamestnávateľa platiť zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. Legálna 

definícia pojmu mzda je uvedená v §118 ods.2  

„ Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované 

zamestnávateľom zamestnancovi za prácu.“ Plnenie poskytované zamestnávateľom 

zamestnancovi za prácu pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia, sa 

považuje za mzdu, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu.  

Zároveň §118 ods.2 demonštratívne uvádza, čo sa za mzdu nepovažuje: 

-  náhrada mzdy, 

-  odstupné, odchodné, 

-  cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, 

-  príspevky zo sociálneho fondu, 

-  príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, 

-  príspevky na životné poistenie zamestnanca, 

-  výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, 

-  daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej  neschopnosti 

zamestnanca, 

-  doplatky k nemocenským dávkam, 

-  náhrada za pracovnú pohotovosť, 

-  peňažná náhrada podľa § 83a ods. 4 

-  iné plnenie poskytované zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním, ktoré nemá 

charakter mzdy, 

- ďalšie plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení. 

 

Aj keď je odmeňovanie založené na zmluvnej voľnosti a teda na dohode zamestnanca so 

zamestnávateľom, právne predpisy stanovujú tejto dohode isté mantely, v ktorých sa táto 

voľnosť musí pohybovať. Predovšetkým ide o stanovenie výšky minimálnej mzdy. 

Minimálna mzda, jej úprava a určenie minimálnej mzdy je upravená v zákone číslo 663/2007 

Z.z. o minimálnej mzde. Výšku minimálnej mzdy upravuje každoročne nariadenie vlády. 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky číslo 326/2012 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej 

mzdy na rok 2013, ktorá je vo výške 337,70 Eur pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou 

mzdou.  

 

Mzda sa spravidla poskytuje zamestnancovi v peňažnej forme. Zákonník práce však 

umožňuje poskytnúť zamestnancovi časť mzdy formou naturálnej mzdy. Musí ísť pritom u tú 

časť mzdy, ktorá prevyšuje minimálnu mzdu. Minimálna mzda musí byť zamestnancovi 

vyplatená v peňažnej forme. Poskytnutie naturálnej mzdy nemôže byť na základe 

jednostranného rozhodnutia zamestnávateľa. S vyplatením mzdy vo forme naturálií musí 

zamestnanec súhlasiť a zároveň si musia podmienky, za akých budú naturálie zamestnancovi 

vyplatené dohodnúť. Tieto podmienky ako aj výška naturálnej mzdy môžu byť dohodnuté 

priamo v pracovnej zmluve, prípadnej v osobitnej dohode. Tieto dohody by mali myť 

písomnú formu, aj keď zákon nedodržanie písomnej formy nesankcionuje neplatnosťou. 

 

Naturálna mzda a jej poskytovanie je v našom právnom poriadku zaradené v súlade 

s Dohovorom Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce č. 95 o ochrane 

mzdy, ktorý zároveň v článku 4 odseku 2 stanovuje, že v prípade, ak keď je možné, aby časť 

mzdy bola vyplácaná vo forme naturálií , je potrebné,  aby boli prijaté opatrenia, ktoré by 

zabezpečovali, že: 
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„a) naturálne požitky boli primerané osobnej potrebe a prospechu pracovníka a jeho rodiny 

a 

b) hodnota prisudzovaná takým požitkom bola správna a primeraná.“ 

 

Zákonník práce v § 127 odseku 2 vymedzuje, čo možno poskytnúť ako naturálnu mzdu- 

výrobky, výkony, práce a služby. V minulosti sa naturálna mzda využívala predovšetkým 

v poľnohospodárstve, kde zamestnanci dostávali časť mzdy buď vo forme zvierat alebo 

rastlín, či plodín, najmä zemiakov. Dohovor o ochrane práce hovorí o vyplácaní mzdy vo 

forme naturálnych pôžitkov v odvetviach, kde je to bežné alebo žiaduce vzhľadom na povahu 

zamestnania, teda predovšetkým potravinársky priemysel. Výnimku tvoria liehoviny alebo 

iné návykové látky, ktorých poskytovanie ako naturálnej mzdy nie je dovolené. Nemusí však 

ísť len o tovary, naturálnou mzdou môžu byť aj služby, pričom cena či už tovarov alebo 

služieb sa vyjadruje v cenách tovaru od výrobcu tovaru alebo od poskytovateľa služieb. 

V prípade, ak je zamestnávateľom dopravca, tak sa zľava na cestovnom pre zamestnanca 

nepovažuje za naturálnu mzdu. 

 

Zmenou právnych predpisov, predovšetkým zákona o dani z príjmov, zákona o sociálnom 

poistení a zákona o zdravotnom poistení došlo aj k zmene v zdaňovaní naturálnej mzdy. Tieto 

zmeny sa dotkli zamestnávateľov, ktorí na to reagovali úpravou politiky odmeňovania, tak 

ako to prezentuje nižšie uvedený obrázok. 

 

 

Obrázok 1: Zmeny benefitov v dôsledku legislatívnych zmien 

 
Zdroj: PwC 2011. 
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Záver 

Príspevok sa venoval téme mzdy a jej poskytovania v naturálnej forme. Nakoľko je aj 

naturálna mzda zdaňovaná, a to v cenách podľa cenového predpisu platného v v čase 

odmeňovania a zahŕňa sa do hrubej mzdy zamestnanca jej poskytovanie môže byť 

komplikovanejšie  z účtovného a daňového hľadiska najmä v mikropodnikoch. Jej širšie 

využitie by však napomáhalo aj organizáciám, ktoré nemajú dostatok peňažných prostriedkov 

na odmeňovanie zamestnancov ale zároveň vyrábajú tovary alebo poskytujú služby, ktoré 

môžu byť pre pracovníka užitočné. Avšak aj v prípade, ak zamestnávateľ so súhlasom 

zamestnanca poskytuje časť mzdy v naturálnej forme, minimálna mzda musí byť 

zamestnancovi vyplatená v peňažnej forme.   
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