
 

Metodika výpočtu finančných prostriedkov v rámci výzvy „Zdravotnícky pracovník v 

materskej, v základnej a v strednej škole“ 

 

Finančné prostriedky tvoria oprávnené výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 610 (mzdy, platy) a 

620 (poistné a príspevok do poisťovní). 

Výpočet finančných prostriedkov v rámci výzvy „Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a 

v strednej škole“ pre jedného zdravotníckeho pracovníka  v jednotlivých obdobiach : 

V období 1.9.2022 – 31.12.2022 

• 1 100 EUR  - hrubá mzda (stanovená v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v 

zdravotníctve, čo predstavuje mzdu pred zdanením a odpočítaním povinných odvodov do 

Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Hrubá mzda, zverejnená vo výzve,  bude uvedená v 

pracovnej zmluve zdravotníckeho pracovníka. 

• K hrubej mzde – 1 100 EUR sa automaticky pripočítajú vo formulári žiadosti odvody 

zamestnávateľa – sociálne a zdravotné poistenie, čo predstavuje sumu 384,45 EUR. Odvody sú 

prepočítané vo výške 34,95%, čo predstavuje výšku odvodov v prípade verejných škôl – 

rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je štát, obec, vyšší územný celok. 

V prípade súkromných a cirkevných škôl, bude výška odvodov prepočítaná na 35,2%, preto 

automaticky prepočítanú výšku odvodov v žiadosti považujte za informatívnu. 

Cena práce (v prípade verejných škôl) sa preto stanovila na sumu 1 484,45 EUR. Celková výška 

finančných prostriedkov na kalendárny rok pre školu bude následne zaokrúhlená nahor.  

V období 1.1.2023 – 31.12.2023: 

•  1 140  EUR - hrubá mzda (stanovená v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v 

zdravotníctve, čo predstavuje mzdu pred zdanením a odpočítaním povinných odvodov do 

Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Hrubá mzda, zverejnená vo výzve,  bude uvedená v 

pracovnej zmluve zdravotníckeho pracovníka. 

• K hrubej mzde – 1 140 EUR sa automaticky pripočítajú vo formulári žiadosti odvody 

zamestnávateľa – sociálne a zdravotné poistenie, čo predstavuje sumu 398,43 EUR.  Odvody 

sú prepočítané vo výške 34,95%, čo predstavuje výšku odvodov v prípade verejných škôl – 

rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je štát, obec, vyšší územný celok. 

V prípade súkromných a cirkevných škôl, bude výška odvodov prepočítaná na 35,2%, preto 

automaticky prepočítanú výšku odvodov v žiadosti považujte za informatívnu. 

Cena práce (v prípade verejných škôl) sa preto stanovila na sumu 1 538,43 EUR. Celková výška 

finančných prostriedkov na kalendárny rok pre školu bude následne zaokrúhlená nahor. 

 
V období 1.1.2024 – 31.8.2024  
  

• 1 180 EUR - hrubá mzda (stanovená v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v 

zdravotníctve, čo predstavuje mzdu pred zdanením a odpočítaním povinných odvodov do 



Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Hrubá mzda, zverejnená vo výzve,  bude uvedená v 

pracovnej zmluve zdravotníckeho pracovníka. 

• K hrubej mzde – 1 180  EUR sa automaticky pripočítajú vo formulári žiadosti odvody 

zamestnávateľa – sociálne a zdravotné poistenie, čo predstavuje sumu 412,41 EUR. Odvody sú 

prepočítané vo výške 34,95%, čo predstavuje výšku odvodov v prípade verejných škôl – 

rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je štát, obec, vyšší územný celok. 

V prípade súkromných a cirkevných škôl, bude výška odvodov prepočítaná na 35,2%, preto 

automaticky prepočítanú výšku odvodov v žiadosti považujte za informatívnu. 

 

Cena práce (v prípade verejných škôl) sa preto stanovila na sumu 1 592,41 EUR. Celková výška 

finančných prostriedkov na kalendárny rok pre školu bude následne zaokrúhlená nahor. 

 

 


