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 ODBORNÍK RADÍ 

Zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2019 (Ing. Viliam Višňovský) 

Minimálna mzda na rok 2019 je ustanovená nariadením vlády Slovenskej republiky č. 

300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019, a to v sume 520 eur 

mesačne pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,989 eura na hodinu pre 

zamestnancov odmeňovaných inou ako mesačnou mzdou. 

Diskriminácia dôchodcov pri platní preddavkov na daň (Ing. Marián Drozd) 

Príspevok sa venuje uplatneniu nezdaniteľnej časti základu dane pri výpočte preddavkov na 

daň u podnikateľov – fyzických osôb, ktorí sú poberateľmi dôchodku. 

 ABC MZDÁRA 

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2018 

a prechode na rok 2019 (Ing. Eva Gášpárová) 

Komplexne spracovaná téma s upozornením na povinnosti mzdovej účtovníčky a konci 

kalendárneho roka. Súčasťou článku je množstvo príkladov.  

Mzdové veličiny od 1. 1. 2019 (Bc. Katarína Danajovičová) 

 PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY 

Monitorovanie zamestnancov kamerovým systémom (JUDr. Tatiana Mičudová) 

Poukazujeme na povinnosti zamestnávateľov pri monitorovaní zamestnancov kamerovým 

systémom nielen z hľadiska nariadenia GDPR, ale aj Zákonníka práce. 

Tiež zamestnávateľov ako prevádzkovateľov kamerových systémov informujeme o 

stanovených podmienkach a predpokladoch, ktoré sú na nich ako na prevádzkovateľov 

informačných systémov osobných údajov kladené. 

 PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA 

Online reputácia uchádzačov o zamestnanie (Ing. Cecília Olexová, PhD.) 

Tradičný životopis alebo profil na LinkedIne? (Ing. Cecília Olexová, PhD.) 

 VEREJNÁ SPRÁVA  

Infozákon vo svetle novej legislatívy o ochrane osobných údajov 

(JUDr. Tatiana Mičudová) 

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 

(JUDr. Slavomíra Gejdošová) 

  OBČAN A RODINA 

Rodičovská dovolenka – rodičovský príspevok (JUDr. Klára Kučerková) 



Článok informuje, kto má nárok na rodičovskú dovolenku, aká je dĺžka rodičovskej dovolenky, 

kedy vzniká a kedy zaniká nárok na rodičovskú dovolenku, aké sú možnosti úpravy 

pracovného času zamestnanca na rodičovskej dovolenke. Druhá časť článku sa venuje 

rodičovskému príspevku, kto má naň nárok, v akej výške sa poskytuje, za aké obdobie atď. 

 


