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Odvodová odpočítateľná položka (ďalej OOP) je inšti-

tút, vďaka ktorému si môžu študenti a  dôchodcovia 

znížiť vymeriavací základ na dôchodkové poistenie o sumu 

maximálne 200 eur mesačne. Do konca roka 2022 ho za-

mestnávatelia poznali pod názvom „výnimka z dôchodko-

vého poistenia“.

Aké sú pravidlá?
Pravidlá pre uplatnenie OOP upravuje § 227a zákona o so-

ciálnom poistení. Uplatniť si ju môže: 

•  študent zamestnaný na základe dohody o brigádnickej 

práci študentov (ďalej DBPŠ) alebo zmluvy o výkone čin-

nosti športového odborníka (ďalej ZVČŠO),

•  dôchodca (osoba, ktorá má priznaný starobný, predčas-

ný starobný, invalidný, invalidný výsluhový dôchodok 

alebo výsluhový dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek) 

pracujúci na základe dohody o  vykonaní práce (ďalej 

DVP), dohody o  pracovnej činnosti (ďalej DPČ) alebo 

ZVČŠO.

V jednom mesiaci je možné OOP uplatniť len na jednu do-

hodu. Uplatnenie je podmienené písomným oznámením. 

Na tento účel sa používa tlačivo Oznámenie a čestné vyhlá-

senie odvodová odpočítateľná položka (OOP). Osobitné 

tlačivo je určené pre študentov a osobitné pre dôchodcov. 

Ak má dohodár záujem uplatniť si OOP hneď od vzniku 

dohody, musí zamestnávateľovi uplatnenie OOP písomne 

oznámiť najneskôr v deň vzniku dohody, inak sa OOP uplat-

ní až od 1. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Po-

vinnosťou dohodára je tiež zamestnávateľa písomne infor-

movať o ukončení uplatňovania OOP (§ 227a ods. 2 zákona 

o SP). Poslednýkrát sa OOP uplatní za mesiac, v ktorom do-

hodár informuje zamestnávateľa o ukončení. Ak dohodár 

ukončenie uplatnenia OOP zamestnávateľovi neoznámi, 

uplatnenie OOP sa automaticky končí zánikom dohody.

Príklad: DBPŠ je uzatvorená od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023. 

Ak má dohodár záujem uplatniť si OOP už za január 2023, 

je potrebné informovať zamestnávateľa o  uplatnení OOP 

najneskôr dňom 1. 1. 2023. Ak by uplatnenie OOP študent 

oznámil neskôr (napr. dňa 2. 1. 2023), OOP sa uplatní prvý-

krát až za február 2023 (t. j. od nasledujúceho mesiaca).

Nové povinnosti pre zamestnávateľov
Zamestnávatelia majú povinnosť oznámiť Sociálnej pois-

ťovni dátum, kedy im dohodár oznámil začiatok uplatne-

nia OOP a tiež dátum oznámenia ukončenia uplatňovania 

OOP. Túto povinnosť plnia prostredníctvom Registračné-

ho listu fyzických osôb (ďalej RLFO) zmena alebo prihláška, 

v ktorom pribudli nové polia: 

•  „Dátum oznámenia uplatnenia OOP“, 

•  „Dátum oznámenia ukončenia uplatňovania OOP“.

UPOZORNENIE: Uvádzajú sa v nich reálne dátumy, 

kedy dohodár oznámil uplatnenie/ukončenie uplat-

ňovania OOP zamestnávateľovi.

Odvodová odpočítateľná položka

Ako postupovať?
Aký typ RLFO zaslať záleží od viacerých okolností. Môžu 

nastať nasledovné situácie.

Situácia 1 – uplatnenie OOP je zamestnávateľovi ozná-
mené v deň vzniku dohody alebo skôr
V takomto prípade sa dátum oznámenia uplatnenia OOP 

oznámi Sociálnej poisťovni v  RLFO prihláška, ktorou za-

mestnávateľ prihlasuje dohodára do registra poistencov. 

Príklad: DBPŠ je uzatvorená od 5. 1. 2023 do 31. 3. 2023. 

Dohodár túto dohodu podpísal dňa 4. 1. 2023, keď zároveň 

zamestnávateľovi predložil oznámenie, že si chce uplat-

ňovať OOP. V RLFO prihláška, ktorá sa zasiela pred vzni-

kom poistenia (najneskôr pred začatím výkonu práce), sa 

uvedie ako „Dátum oznámenia uplatnenia OOP“ deň 4. 1. 

2023, čím si zamestnávateľ splní oznamovaciu povinnosť. 

V Olympe RLFO vytvoríte cez menu Exporty – RLFO – Pri-

hláška. RLFO sa vytvorí pod kódom 7 (ZECD3) ku dňu vzni-

ku poistenia, t. j. 5. 1. 2023.

Situácia 2 – uplatnenie OOP je zamestnávateľovi ozná-
mené neskôr ako v deň vzniku dohody
Pokiaľ dohodár oznámi uplatnenie OOP neskôr ako v deň 

vzniku dohody, zamestnávateľ zasiela do Sociálnej pois-

ťovne RLFO zmena. Oznámiť Sociálnej poisťovni uplatne-
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