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 MZDY 1.

 

Zvýšenie minimálnej mzdy pre rok 2017 na 435€  ( čistá mzda po odpočítaní odvodov 

a daní bude 374,11€) mesačne. Hodinová mzda je zvýšená na  2,50 €  

 

 
 

Zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov na dôchodkové poistenie, nemocenské 

poistenie a poistenie v nezamestnanosti na 7-násobok priemernej mzdy - pre rok 2017 to 

znamená sumu 6181€. 
 

Zvýšenie maximálneho denného vymeriavacieho základu pre výpočet nemocenských dávok 

a náhrady príjmu pri PN - DVZ môže dosiahnúť až 58,0603€ (výpočet je možný z VZ až vo 

výške 2-násobku priemernej mzdy, teda zo sumy 1766 €. 

 

1.1. Maximálne vymeriavacie základy v zákone o zdravotnom poistení od 

1.1.2017 zrušené  

 

30.11.2016 schválila Národná rada SR novelu zákona o zdravotnom poistení. 

 

Od 1.1.2017 sa rušia maximálne vymeriavacie základy. Zamestnanci, zamestnávatelia a 

Stupeň 

náročnosti práce

Koeficient 

minimálnej mzdy

Mesačná 

minimálna mzda

Hodinová 

minimálna mzda

1 1 435,00 € 2,50 €

2 1,2 522,00 € 3,00 €

3 1,4 609,00 € 3,50 €

4 1,6 696,00 € 4,00 €

5 1,8 783,00 € 4,50 €

6 2 870,00 € 5,00 €

Stupeň 

náročnosti práce

1

2

3

4

5

6

manažér výroby

generálny riaditeľ

Príklady pracovných pozícií podľa jednotlivých stupňov náročnosti práce 

uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Príklad pracovného miesta

upratovačka

predavačka

administratívna práca

hlavný účtovník
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SZČO budú platiť zdravotné odvody z vymeriavacieho základu neohraničeného stropom. 

 

Špecificky je riešené poistné z podielov na zisku (dividend) za roky 2011 až 2016 - ak budú 

vyplatené v roku 2017 a neskôr. Tu zostáva zachovaný max. vymeriavací základ daný (za 

rok) vo výške 60-násobku priemernej mzdy (51480€). 

 

 1.2. 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. 

Pozor, 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. 

 

 1.3. Všeobecne platné výnimky 
Garančné poistenie sa nevzťahuje na 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. 

 

 1.4. 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. 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.  



 
 

 
 
 

Strana 3 

 

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. 

 

 Sadzby poistného SZČO 2.

 

Kalkulačku na informatívny výpočet poistného pre povinne nemocensky 
poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO za obdobie od 1. januára 2017 
nájdete na stránke sociálnej poisťovne: 

http://www.socpoist.sk/kalkulacky-na-vypocet-poistneho-pre-szco/55442s 

 

Minimálny vymeriavací základ pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú 

SZČO je za obdobie  

 od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 v sume 429,00 EUR a za obdobie od 1. januára 

2017 do 31. decembra 2017 v sume 441,50 EUR. 

 

Maximálny vymeriavací základ pre povinne poistenú SZČO za obdobie od 1. januára 2016 do 31. 

decembra 2016 na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie 

a poistného do rezervného fondu solidarity je v sume 4 290,00 EUR a za obdobie od 1. januára 2017 

do 31. decembra 2017 v sume 6 181,00 EUR.   

 

Kalkulačku na výpočet poistného pre dobrovoľne poistenú osobu za 
obdobieod 1. januára 2017 nájdete na stránke sociálnej poisťovne: 

http://www.socpoist.sk/kalkulacky-na-vypocet-poistneho-pre-dpo/58690s 

 

Pre DPO, ktorá je dobrovoľne dôchodkovo poistená, dobrovoľne nemocensky poistená a 
dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, je vo výške 155,18 eur. 

 

 Zvýšenie stravného s účinnosťou od 1.12.2016  3.

 

4,50 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 

6,70 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, 

10,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín. 

Od 1.12.2016 je minimálna suma stravných lístkov platná vo výške 3,38 €.  

Zamestnávateľ môže poskytnúť príspevok na stravné maximálne 2,48€. 
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 Ostatné 4.

 

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 

Dávka v nezamestnanosti 

d 1.7.2016 do 31.12.2016 najviac zo sumy (2 x 12 x 883)/365 = 58,0603 eura 

Rodičovský príspevok 

203,20 eura 

Prídavok na dieťa 

23,52 eura  

11,04 eura príplatok k prídavku na dieťa 

Príležitostné príjmy a príjmy z prenájmu oslobodené od dane za rok 2016 

Od dane je oslobodený príjem podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov za rok 

2016 nepresiahne 500 eur a príjem podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o 

výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 za rok 2016 nepresiahne 500 eur. 

Hranica pre zdanenie cien a výhier za rok 2016 

Od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo 

výhru. Zdaňuje sa len suma prevyšujúca túto hranicu. 

Daň sa nevyrubí a neplatí... (§ 46a) za rok 2016 

- ak za rok 2016 nepresiahne 17 eur alebo 

-  ak celkové zdaniteľné  príjmy  daňovníka  za  rok  2016  nepresiahnu 1901,67 eura. 

S pozdravom, 

Bc. Straková Dáša LL.M.  MBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

 

 

 


