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Základné údaje mzdových veličín na rok 2016 

 

ZÁKLADNÉ  

 
Mesačná nezdaniteľná časť základu dane  316,94 €   

  
Ročná nezdaniteľná časť základu dane  3 803,3 €  

 
Sadzba dane 19 % zo základu dane, ktorá nepresiahne sumu do 2 918,53€  

 
Sadzba dane 25 % zo základu dane, ktorá presiahne sumu nad 2 918,53€  

 
Daňový bonus   21,41 €  

 
Maximálny denný vymeriavací základ pri náhrade u DPN 42,31 €  

 
Minimálny vymeriavací základ na účely ZP - mesačný 405,-€  

 
Maximálny vymeriavací základ na účely ZP - mesačný 4290 €  

 
Základná náhrada/1 km jazdy – osobné motorové vozidlo    0,183 €  

 

Stravné pre č. p. 5 až 12 hodín 4,20 € 

 

 

 

 

  
Stravné pre č. p. nad 12 až 18 hodín  6,30 € 

 Stravné pre č. p. nad 18 hodín  9,80 € 

 
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie (daňový výd.)  2,31 € 

 
Hodnota stravovacej poukážky (gastrolístka) minimálne  3,15 € 

  

Pri zrážkovej dani (§ 43) je sadzba 19% bez ohľadu na výšku príjmu. 

Paušálne výdavky za rok 2016: 40% z príjmov SZČO, max. 420 eur na mesiac podnikania, 

max. 5040 eur na rok. 

Príležitostné príjmy a príjmy z prenájmu oslobodené od dane za rok 2016:  príjem podľa § 6 

ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov za rok 2016 nepresiahne 500 eur alebo príjem 

podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 

nepresiahne 500 eur. 

Daň sa nevyrubí a neplatí za rok 2016, ak nepresiahne 17 eur alebo ak celkové zdaniteľné 

príjmy daňovníka za rok 2016 nepresiahnu 1901,67 eur. 
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MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY 

 

Stupeň náročnosti práce 

hodinové sadzby mesačné sadzby 

Ustanovený týždenný pracovný čas 

40 h. 38,75 h. 37,5 h. 40 h., 38,75 h., 37,5 h. 

1 2,32 € 2,40 € 2,48 € 405 € 

2 2,79 € 2,88 € 2,97 € 486 € 

3 3,25 € 3,36 € 3,47 € 567 € 

4 3,72 € 3,84 € 3,97 € 648 € 

5 4,19 € 4,32 € 4,46 € 729 € 

6 4,65 € 4,80 € 4,96 € 810 € 

      

ODVODY DO POISŤOVNÍ 

 

Parameter (typ poistenia) Maximálny VZ 

Zamestnanec Zamestnávateľ 

Sadzba 
Maximálne 
poistné 

Sadzba 
Maximálne 
poistné 

zdravotné 4290 € 4 % 171,60 € 10 % 429,00 € 

nemocenské 4290 € 1,4 % 57,68 € 1,4 % 60,06 € 

starobné 4290 € 4 % 171,60 € 14 % 600,60 € 

invalidné 4290 € 3 % 128,70 € 3 % 128,70 € 

nezamestnanosti 4290 € 1 % 42,90 € 1 % 42,90 € 

garančné 4290 € x x 0,25 % 10,72 € 

rezervný FS 
4290 € 

x x 4,75 % 203,77 € 

úrazové neobmedz. x x 0,80 % neobmedz. 

Celkom   13,40 % 574,86 € 35,20 % 1 510,07 € 

Odvodové úľavy (limit príjmu) 

 Kategória – študenti na DBPŠ (vek do 18 rokov/nad 18 rokov, najviac 26 rokov) za 
splnenia podmienok  

do 200 €/mes. 

Kategória – dlhodobo nezamestnaní (podľa vzniku PP v r. 2015/2016) za splnenia 
podmienok. 

552,08 € 
/2015 

574,86 € 
/2016 

Kategória – nízkopríjmoví (odvodová odpočítateľná položka v pracovnom pomere) 
za splnenia podmienok 

405 € 
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Nezdaniteľná čiastka - dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové 
sporenie za rok 2016 

Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné 

dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane(čiastkového základu dane) 

zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo zo súčtu čiastkových základov dane z 

týchto príjmov. 

Táto suma nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve 

Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza 

kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Pre rok 2016 to znamená ohraničenie vo výške 

2% zo 60 x 858 = 2% z 51480 =1029,60 eura. 

 

Nezdaniteľná čiastka - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za rok 
2016 

Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové 

sporenie, a to najviac do výšky 180 eur. 

Uplatnenie je možné len ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na 

základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej 

zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a súčasne daňovník nemá uzatvorenú inú 

účastnícku zmluvu uzatvorenú do 31. decembra 2013 ktorej súčasťou je dávkový plán. 

 

Balíky dobrovoľného poistenia  

1. Dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie 
v nezamestnanosti. Nemôže využiť fyzická osoba, ktorá je zároveň aj povinne nemocensky 
poistená ako zamestnanec alebo ako SZČO.  

2. Dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné dôchodkové poistenie. Nemôže využiť 
fyzická osoba, ktorá je zároveň aj povinne nemocensky poistená ako zamestnanec alebo ako 
SZČO. 

3. Dobrovoľné dôchodkové poistenie. Nemôže ho využiť osoba s priznaným predčasným 
starobným dôchodkom. 

4. Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti môže byť len samostatne dobrovoľne poistenou 
osobou v nezamestnanosti môže len samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá je 
povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená, a to aj v prípade, ak má prerušené 
poistenie z dôvodu ošetrovania blízkeho príbuzného a starostlivosti o dieťa a v období, v 
ktorom má nárok na rodičovský príspevok a súčasne nevykonáva samostatnú zárobkovú 
činnosť. 

5. Dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. Túto 
kombináciu môže využiť tiež len SZČO, ktorá je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo 
poistená, a to aj v prípade, ak má prerušené poistenie z dôvodu ošetrovania blízkeho 
príbuzného alebo z dôvodu nároku na rodičovský príspevok a súčasne nevykonáva 
samostatnú zárobkovú činnosť.  

 

Balíky číslo 1, 2, 4 a 5 nemôžu využiť osoby s priznaným starobným dôchodkom, predčasným 
starobným dôchodkom, invalidným dôchodkom s mierou poklesu schopnosti vykonávať 
zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a poberatelia akéhokoľvek invalidného dôchodku po dovŕšení 

dôchodkového veku. 
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Sadzby poistného SZČO 

 

Od 1.7.2016 (resp. v prípade odkladu podania DP od 1.10.2016) bude povinne nemocensky a 

dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto) za rok 2015 bol vyšší ako 5148 eur (12 x 429). 

Minimálny vymeriavací základ 429 eur, minimálne poistné 142,20 eura 

Nemocenské poistenie 4,4%, min. 18,87 eura  

Starobné poistenie 18%, min. 77,22 eura  

Invalidné poistenie 6%, min. 25,74 eura  

Rezervný fond 4,75%, min. 20,37 eura 

 

Sadzby poistného dobrovoľne poistená osoba 

Minimálny vymeriavací základ 429 eur 

Nemocenské poistenie 4,4%, min. 18,87 eura  

Starobné poistenie 18%, min. 77,22 eura  

Invalidné poistenie 6%, min. 25,74 eura  

Poistenie v nezamestnanosti 2%, min. 8,58 eura  

Rezervný fond 4,75%, min. 20,37 eura 

 

Všeobecne platné výnimky 

Za zamestnanca na účely garančného poistenia sa nepovažuje zamestnanec v pracovnom pomere 

alebo na dohodu v prípade, že je súčasne štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo členom 

štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa. 

Povinné poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol priznaný starobný 

dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať 

zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a osoby, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok a dovŕšili 

dôchodkový vek. 

 

Sadzby zdravotného poistenia SZČO a samoplatiteľa 

Minimálny vymeriavací základ 429 eur, minimálny preddavok mesačne 60,06 eura (30,03 eura ak je 

osoba so zdravotným postihnutím a týka sa ho minimálny preddavok). 

 

Dávka v nezamestnanosti 

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti od 1.1.2016 do 

30.6.2016 najviac zo sumy 2 x 12 x 858/365 = 56,4165 eura. 

Od 1.7.2016 sa určí z priemernej mzdy za rok 2015. 
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SOCIÁLNE DÁVKY A SÚVISIACE VELIČINY 

 

Životné minimum do 30.6.2016 

Životné minimum plnoletá fyzická osoba: 198,09 eura  

Životné minimum ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 138,19 eura  

Životné minimum dieťa: 90,42 eura 

Evidencia na úrade práce 

Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie (platí do 30.6.2016): 

148,57 eura 

Rodičovský príspevok 

203,20 eura 

Prídavok na dieťa 

23,52 eura  

11,04 eura príplatok k prídavku na dieťa 

 

S pozdravom, 

Straková Dáša 

 

 

 

1
 Predložený materiál má informatívny charakter a nenahradzuje v žiadnom prípade odbornú konzultáciu. Pri riešení 

konkrétnych prípadov sa neváhajte obrátiť na našu kanceláriu.  
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+421 907 020 378 
office@foxconsulting.eu 

www.foxconsulting.eu 

Banka/Bank: 

Číslo účtu/Account Nr.: 

IBAN: 

Fio Banka, a.s. 

2000373973/8330 

SK3783300000002000373973 

IČO/ID Nr.: 

DIČ: 

IČ DPH/VAT Nr.: 

35959215 

2022079070 

SK2022079070 

FOX Consulting s.r.o. 

Cyrila a Metoda 1 

900 29 Nová Dedinka 

Spoločnosť je  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 37901/B 

Business Register of the District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No.: 37901/B 

 

 

 

 


