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DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI NA
VÝKON SEZÓNNEJ PRÁCE

Nove la Zákonníka práce , schvále ná Národnou radou Slove nske j re publiky 15.06.2022,
publikovaná v Zbie rke zákonov SR pod číslom 248/2022 Z.z. prináša do pracovného práva
nový inštitút dohody o pracovne j činnosti na výkon se zónne j práce a to s účinnosťou od
01.01.2023.
Počnúc budúcim rokom tak bude možné pre se zónne práce uzatvárať tzv. dohody o
pracovne j činnosti na výkon se zónne j práce , ktoré ne budú limitované maximálnym rozsahom
10 hodín týžde nne . Na základe dohody o pracovne j činnosti na výkon se zónnych prác bude
možné vykonávať práce v maximálnom rozsahu 40 h týžde nne v prie me re za dobu, na ktorú
je dohoda uzatvore ná, najviac však za obdobie 4 me siacov. V prie be hu kale ndárne ho roka
ne smie pre siahnuť výkon se zónnych prác na základe take jto dohody 520 hodín. Dohodu o
pracovne j činnosti na výkon se zónne j práce možno uzatvoriť maximálne na obdobie 8
me siacov. Pre takto vykonávané se zónne práce sa tie ž znižuje odvodové zaťaže nie .
Se zónnymi prácami sa rozume jú pracovné činnosti závislé od strie dania ročných období,
ktoré sa každoročne opakujú a ne pre sahujú obdobie 8 me siacov v kale ndárnom roku – v
poľnohospodárstve pri pe stovaní, zbe re , trie de ní a skladovaní plodín ako aj v potravinárstve
pri nadväzujúcom spracovaní plodín, v ce stovnom ruchu (napr. pre prava osôb po rie kach a
jaze rách, pre nájom športových potrie b, pre vádzkovanie táborov, pre vádzka ume lých
vodných plôch, lanovie k, lyžiarskych vle kov, ako aj s tým súvisiacich re štauračných a
ubytovacích zariade ní, ktoré sú závislé od pre vádzkovania takýchto činností) ako aj v le snom
hospodárstve .
Osoba pracujúca na základe take jto dohody bude považovaná za zame stnanca na úče ly
ne moce nského poiste nia, dôchodkového poiste nia a poiste nia v ne zame stnanosti, avšak
stanovuje sa výnimka z plate nia poistného na starobné poiste nie a poistného na poiste nie v
ne zame stnanosti formou odvodove j odpočítate ľne j položky (50 % prie me rne j me sačne j mzdy
v hospodárstve SR spre d dvoch rokov, t.j. 605,50 EUR pre rok 2023). Ak bude me sačný
príje m zame stnanca z dohody o pracovne j činnosti na výkon se zónne j práce v sume rovne j
ale bo nižše j ako je odvodová odpočítate ľná položka, ne bude zame stnane c ani zame stnávate ľ
platiť poistné na starobné poiste nie a poistné na poiste nie v ne zame stnanosti. Platiť budú z
tohto príjmu iba poistné na ne moce nské poiste nie a poistné na invalidné poiste nie
(zame stnávate ľ aj na úrazové poiste nie , na garančné poiste nie a poistné do re ze rvného fondu
solidarity). Pokiaľ by bol me sačný príje m na základe te jto dohody vyšší ako je stanove ná
odvodová odpočítate ľná položka, poistné na starobné poiste nie a poistné na poiste nie v
ne zame stnanosti bude platiť zame stnane c ako aj zame stnávate ľ le n zo sumy pre sahujúce j
odvodovú odpočítate ľnú položku.
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