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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Téma “Výplatná páska”  – oboznámenie sa s údajmi a uvedomenie si informácií uvedených na výplatnej 

páske  

 

kľúčové slová:  

výplatná páska, cena práce, hrubá mzda, čistá mzda, odvody zamestnanca, odvody zamestnávateľa, 

hodinová mzda, nárok na preplatenie ošetrovného, dovolenka 

 

Krátka anotácia: Téma klubu zamerala diskusiu na otázku údajov uvedených na výplatnej páske, čo na 

nej musí byť uvedené a čo nie (nielen vzhľadom na GDPR), na rôzne formy výplatných pások. Taktiež 

rozoberali pojmy základná mzda, čistá mzda, hrubá mzda, cena práce, odvody a dane, ktoré sú na 

výplatnej páske uvedené, pracovný čas (úväzok, počet odpracovaných hodín), bonusy, nadčasy 

a príplatky. Členovia klubu diskutovali aj o právnych nárokoch na mzdu v rôznych prípadoch (ošetrovné 

a preplatenie dovolenky), ale aj povinnostiach zamestnanca v prípade neplateného voľna.  

Diskusia členov klubu sa zaoberala aj možnými dopadmi neznalosti analyzovať údaje na výplatnej páske 

z pohľadu zamestnanca - „Čo znamenajú odvody zamestnávateľa?“.  

 

 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Čo je uvedené na výplatnej páske? 

 

Na stretnutí klubu FG sa členovia oboznámili s témou výplatná páska a rozoberali aké údaje na nej  sú 

a nie sú uvedené, respektíve čo tam musí a nemusí byť uvedené (evidencia zamestnancov vzhľadom na 

GDPR, zaradenie a pracovná pozícia, v niektorých prípadoch zaradenie do platových tried a taríf).  

Diskusia členov klubu zahŕňala aj to, na čo má nárok zamestnanec, ale aj aké má povinnosti vyplývajúce 

z údajov uvedených na výplatnej páske. 

Členovia klubu analyzovali rozdiely v rôznych druhoch miezd, pričom boli poukázané aj na nutnosť 

uvedenia týchto hodnôt miezd na výplatnej páske. Pri tejto diskusii sa zároveň zaoberali aj tým, ako 

podľa údajov na výplatnej páske zistiť hodnotu rôznej ceny práce, pričom porovnali aj cenu práce podľa 

verejne dostupných informácií v rôznych oblastiach na Slovensku, ale aj vo všeobecnom meradle 

v rámci krajín Európskej únie (Efektivita práce; zdroj: internet).  

Záver stretnutia členov klubu bol zameraný na uvedené údaje na výplatnej páske, ktoré predstavujú 

právny nárok na mzdu – dovolenka a nárok na ošetrovné (Ošetrenie člena rodiny a Lekárske vyšetrenie) 

a taktiež na povinnosť uhrádzania odvodov za zamestnávateľa v prípade neoprávnenej náhrady na 

mzdu. 

Táto téma bola členmi klubu navrhnutá ako vhodná pri vyučovaní na hodinách OBN zameraných na 

osobné financie, ale aj ako okrajová téma pri daniach. Učitelia anglického jazyka navrhli tému použiť 

pri zdokonaľovaní konverzačných zručností a schopností v rámci rolovej hry – sťažnosť. 

 

 

 

1. Závery a odporúčania: 

Členovia klubu FG dospeli k nasledujúcim záverom, že znalosť údajov uvedených na výplatnej páske 

je dôležitá z pohľadu zamestnanca, aby dokázal určiť variabilné a fixné zložky platu a tiež to, či 

zamestnávateľ plní svoje povinnosti voči nemu ako zamestnancovi (odvody zamestnávateľa). Členovia 

FG neskrývali rozhorčenie nad výškou jednotlivých odvodov pre každého pracujúceho človeka bez 

ohľadu na výšku príjmu. 

Členovia klubu sa zhodli, že táto téma má veľmi dobré využitie na  hodinách cudzích jazykov a OBN. 
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