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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Legislatíva 

1.1 Kalendár pre rok 2016 

Do systému bol pridaný kalendár pre rok 2016. 

1.2 Aktualizácia mzdových konštánt od 1.1.2016 

S platnosťou od 1.1.2016 boli aktualizované mzdové konštanty. V prílohe nájdete Prehľad základných 
mzdových konštánt od 1. 1. 2016. Túto legislatívnu pomôcku pod názvom Mzdové konštanty nájdete aj na 
našej stránke http://www.humanet.sk/poradca/mzdy. 

Minimálna mzda 

Názov Hodnota 

Minimálna mzda mesačná 405,00 

Minimálna mzda hodinová 2,328 

Maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie 

Názov Hodnota 

Maximálny vymeriavací základ na dôchodkové invalidné poistenie 4290 

Maximálny vymeriavací základ na nemocenské poistenie 4290 

Maximálny vymeriavací základ na dôchodkové starobné poistenie 4290 

Maximálny vymeriavací základ na rezervný fond 4290 

Maximálny vymeriavací základ na garančné poistenie 4290 

Maximálny vymeriavací základ na poistenie v nezamestnanosti 4290 

Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie 

Názov Hodnota 

Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie 4290 

Maximálny ročný vymeriavací základ na zdravotné poistenie 

Názov Hodnota 

Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie - dividendy - ročný 51480 

Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie - ročný 51480 

Všeobecný vymeriavací základ 

Názov Hodnota 

Všeobecný ročný vymeriavací základ 10296 

Hranica príjmu dlhodobo nezamestnaného občana 

Názov Hodnota 

Hranica príjmu pre dlhodobo nezamestnaného 574,86 

Maximálny denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

Názov Hodnota 

Max. DVZ na nemoc 42,3123 

V roku 2016 Sociálna poisťovňa zmenila metodiku výpočtu maximálneho denného vymeriavacieho základu 
pre výpočet nemocenských dávok s odôvodnením: 

Výpočet maximálneho denného vymeriavacieho základu pre určenie maximálnej výšky nemocenských 
dávok v roku 2016, zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne, je správny. Sociálna poisťovňa 
skutočnosť, že rok 2016 má 366 dní, pri stanovení maximálneho denného vymeriavacieho základu 

http://www.humanet.sk/poradca/mzdy
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nezohľadňuje, a to z dôvodu, že pri zohľadnení vyššieho počtu dní by došlo k reálnemu zníženiu 
maximálneho denného vymeriavacieho základu, čím by mohlo dôjsť k určitému znevýhodneniu poistencov 
uplatňujúcich si nárok na nemocenskú dávku v priestupnom roku. 

Preto sme pri výpočte maximálneho denného vymeriavacieho základu pre výpočet náhrady pri dočasnej 
pracovnej neschopnosti použili rovnakú metodiku a konštantu vypočítali postupom: 

1,5x858x12/365= 42,31232876712329=42,3123 (zaokr. na 4DM nadol) 

K spôsobu výpočtu maximálneho denného vymeriavacieho základ nájdete na našej stránke 
http://www.humanet.sk/poradca/mzdy aktualizovanú legislatívnu pomôcku pod názvom Maximálny denný 
vymeriavací základ. 

Hranica odvodovej úľavy dohody o brigádnickej práci študenta – v roku 2016 zostávajú sumy platné 
v roku 2015 

Názov Hodnota 

Hranica príjmu DBPŠ do 18 rokov veku 200 

Hranica príjmu DBPŠ nad 18 rok veku 200 

Odpočítateľná položka na výpočet zdravotného poistenia – v roku 2016 zostáva suma platná v roku 
2015 

Názov Hodnota 

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie 380 

Nezdaniteľná časť základu dane, hranica príjmu – v roku 2016 zostávajú sumy platné v roku 2015 

Názov Hodnota 

Základná nezdaniteľná časť 316,94 

Základná nezdaniteľná časť - ročná 3803,33 

Hranica príjmu pre daň vyššiu 2918,53 

Hranica príjmu pre daň vyššiu - ročná 35022,31 

Daňový bonus – v roku 2016 zostáva suma platná v roku 2015 

Názov Hodnota 

Daňový bonus na dieťa 21,41 

1.3 Nové tarifné tabuľky zamestnancov v štátnej službe a vo výkone práce vo verejnom záujme 
platné od 1.1.2016 

Nariadením vlády SR č. 431/2015 boli zverejnené zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 
a nariadením vlády SR č. 432/2015 boli zverejnené zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme platné od 1. januára 2016. 

V tejto súvislosti boli do voľby Pomocné dáta PAM/ Tarifné tabuľky pridané nové tabuľky 

 

Aktualizácia funkcie Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy 

Zároveň bola aktualizovaná funkcia hromadného zápisu nových tarifných tabuliek a aktualizácie súm PAM 
položiek. Kliknutím na voľbu Personálne údaje/ Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy sa zobrazí 
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formulár Aktualizácia tarifných tabuliek a zložiek mzdy. V políčku Platnosť aktualizácie od zadajte dátum, 
odkedy sa majú údaje z nových tabuliek zapísať do voľby Rola/Platy a mzdy a kliknite na tlačidlo 
Aktualizovať. 

 

O ukončení aktualizácie systém užívateľa informuje zobrazením oznámenia Aktualizácia tarifných tabuliek 
a zložiek mzdy ukončená. 

Funkciou Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy sa na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Platové 
zaradenie zamení posledná platná tabuľka za novú tabuľku. Tá sa zobrazí v políčku Tarifná tabuľka. 
Zároveň sa aktualizuje hodnota PAM položky Platová tarifa. Ak ste mali zadanú aj PAM položku Zvýšenie 
platovej tarify za prax, alebo iné položky, ktoré vychádzajú zo sumy platovej tarify, systém automaticky 
zaktualizuje hodnoty týchto položiek. Zároveň sa zaktualizujú sumy nápočtových položiek DEKRETOVANÝ 
PLAT MESAČNÝ CELKOM, DEKRETOVANÝ PLAT HODINOVÝ CELKOM a FUNKČNÝ PLAT. 

Po ukončení aktualizácie tarifných tabuliek si môžete pre kontrolu správneho zápisu priradenej tabuľky 
spracovať univerzálnu riadkovú zostavu Zaradenie zamestnancov, ktorú nájdete vo voľbách Personálne 
údaje/ Riadkové zostavy a Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Riadkové zostavy. Zostavu spracujte 
k dátumu historickej platnosti od 1.1.2016. 

Pre účely spracovania platovej inventúry je nadefinovaná riadková zostava Platová inventúra, dostupná vo 
voľbách Personálne údaje/ Riadkové zostavy a Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Riadkové zostavy. Aj 
túto zostavu spracujte k dátumu historickej platnosti od 1.1.2016. 

 

Ako program postupuje pri spustení funkcie Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy: 

1. program načíta zoznam aktívnych rolí; 

2. program zistí pre každú rolu aktuálne platnú tabuľku na záložke Rola/ Platy a mzdy / Platové zaradenie; 

3. program nahradí tabuľku s presne definovaným kódom napr. TAB3_03_09 inou tabuľkou s presne 
definovaným kódom napr. TAB3_03_10; to znamená, že ak je v políčku nejaká staršia tabuľka, ako posledná 
platná, tak k aktualizácii tarifnej tabuľky nedôjde; 

4. program zapíše s dátumom uvedeným v políčku Dátum účinnosti tabuľku, číslo triedy a stupeň na záložku 
Rola/ Platy a mzdy záložka/ Platové zaradenie a zároveň prepíše hodnotu tarifného platu na záložke Rola/ 
Platy a mzdy/ Zložky mzdy; 

5. program nakoniec zaktualizuje ostatné PAM položky na záložke Rola/Platy a mzdy/ Zložky mzdy, ktoré 
vychádzajú zo sumy tarifného platu. 

1.4 Tlačivo vyhlásenia k dani platné od 1.1.2016 

Vo voľbe Personálne údaje/ Formulárové zostavy bola aktualizovaná formulárová zostava UFZ009 
Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb podľa vzoru zverejneného Finančnou správou SR pre rok 
2016. 

1.5 Tlačivo žiadosti o ročné zúčtovanie dane platné pre vyrovnanie dane za rok 2015 

Vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Vyrovnanie dane bolo otvorené vyrovnanie dane za rok 2015 
a v tejto voľbe bolo sprístupnené tlačivo žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania podľa vzoru zverejneného 
Finančnou správou SR pre rok 2015. 

1.6 Aktualizované tlačivo Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku 
na zdravotné poistenie 

Vo voľbe Personálne údaje/ Formulárové zostavy bola aktualizovaná formulárová zostava UFZ013 
Oznámenie zamestnanca na uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie. 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/zoznam_vzorov_vydanych_fr_sr
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/zoznam_vzorov_vydanych_fr_sr
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1.7 Nová odvodová úľava platná od 15.12.2015 

S platnosťou od 15. decembra 2015 začal platiť nový Zákon č. 336/2015 o podpore najmenej rozvinutých 
okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým boli novelizované okrem iných Zákon 
o zdravotnom poistení a Zákon o sociálnom poistení. 

Nové políčka pre evidenciu 

Na záložku Rola/ Identifikácia/ Základné údaje boli pridané nové políčka, ktoré sa zobrazia po označení 
políčka Dlhodobo nezamestnaný občan. Na to, aby ste do systému zaevidovali zamestnanca s odvodovou 
úľavou platnou od 15.12.2015, je potrebné na záložke Rola/ Identifikácia/ Základné údaje označiť políčka 
Dlhodobo nezamestnaný občan a S trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese do, 

 

a na záložkách Poistenia/ Zdravotné poistenie a Sociálne poistenie ponechať v políčku Poisťovňa eviduje 
pohľadávku ponechať hodnotu Nie, ak sa má odvodová úľava uplatniť na zdravotné aj sociálne poistenie. 

 

V prípade, že sa zamestnancovi skončil trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese, do políčka S trvalým 
pobytom...do sa zapíše posledný deň trvalého pobytu v najmenej rozvinutom okrese. 

 

Doplnenie dátových parametrov do užívateľských zostáv 

Do dátovej skupiny Rola osoby boli doplnené parametre, pomocou ktorých má užívateľ možnosť spracovať 
stav nových políčok S trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese do. 

 

Zmeny v registračnom liste FO 

Zamestnanci s novou odvodovou úľavou sa prihlasujú do registra poistencov Sociálnej poisťovne pod 
novým kódom: 

18/ZECNRO Zamestnanec podľa § 4 ods.1 písm. d) bod 1b. zákona v znení účinnom od 15.12.2015. 

Na našej stránke http://www.humanet.sk/poradca/mzdy nájdete aktualizovanú pomôcku s názvom Zoznam 
kódov typov zamestnancov na sociálne poistenie, do ktorej bol nový kód doplnený. 

 

Kódom 18 bude zamestnávateľ tiež oznamovať zmeny, vrátane začiatku a konca materskej dovolenky 
a rodičovskej dovolenky, ak tieto vznikli alebo zanikli v čase trvania odvodovej úľavy. 

 

U novej odvodovej úľavy platnej od 15.12.2015 pre účely sociálneho poistenia platí, že odvodová úľava 
končí: 

- v mesiaci kedy došlo k porušeniu podmienky príjmu – platí aj pre dlhodobo nezamestnaného; 

http://www.humanet.sk/poradca/mzdy
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- v mesiaci, kedy uplynulo 12 mesiacov trvania odvodovej úľavy – platí aj pre dlhodobo 
nezamestnaného; 

- v deň, keď už zamestnanec nemá trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese. 

Posledný deň trvania pobytu bude užívateľ zadávať do políčka S trvalým pobytom v najmenej rozvinutom 
okrese do. 

 

V systéme Humanet nebude zapracovaný zoznam najmenej rozvinutých okresov, užívateľ bude musieť 
uvedený dátum pre ukončenie odvodovej úľavy z titulu skončenia trvalého pobytu v najmenej rozvinutom 
okrese zadávať sám. 

Zoznam najmenej rozvinutých okresov bude viesť a štvrťročne aktualizovať Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny na stránke: 

http://www.upsvar.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733  

 

Pri ukončení nároku na odvodovú úľavu z niektorého z troch vyššie uvedených dôvodov sa zamestnanec 
prihlasuje do Registra poistencov Sociálnej poisťovne kódom 16. 

Kódom 16 zamestnávateľ doprihlasuje zamestnanca na nemocenské, dôchodkové poistenie 

a poistenie v nezamestnanosti k 1. dňu mesiaca, v ktorom došlo k prekročeniu hraničného príjmu. Ak 
došlo k prekročeniu príjmu v 1. mesiaci trvania pomeru, tak najskôr ku dňu vzniku pomeru. Kódom 16 

zamestnávateľ doprihlasuje zamestnanca najneskôr k 1. dňu 13. mesiaca trvania pomeru. Kódom 16 má po 

novom podľa usmernení doručených Sociálnou poisťovňou zamestnávateľ doprihlasovať zamestnanca aj odo 
dňa, kedy tento už nemá trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese (t.j. aj počas mesiaca). 

Z usmernení doručených Sociálnou poisťovňou: 

Ak v priebehu kalendárneho mesiaca osoba prihlásená ako typ zamestnanca 18 prestane mať trvalý pobyt v najmenej 
rozvinutom okrese, zamestnávateľ v tomto prípade prihlasuje zamestnanca na povinné nemocenské poistenie, 
dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti v lehote splatnosti poistného podľa § 143 ods. 2 zákona č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  za kalendárny mesiac, v ktorom 
prestal mať trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese na Registračnom liste FO – kód zamestnanca 16. 

V prípade, ak zamestnancovi, ktorý bol fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d) bod 1b. zákona vznikne povinné 
nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti v priebehu kalendárneho mesiaca z 
dôvodu, že prestane mať trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese, zamestnávateľ vykáže vymeriavacie základy v 
Mesačnom výkaze poistného a príspevkov v dvoch riadkoch. 

Príklad: 

Pracovný pomer vznikne 15.12.2015. Zamestnanec splnil podmienky pre uplatnenie odvodovej úľavy. Zamestnávateľ 
dňom 15.12.2015 prihlási zamestnanca do registra poistencov ako typ poistenca 14 (UP, GP).  

Dňa 20.12.2015 zamestnanec zmení trvalý pobyt – presťahuje sa do okresu  bez štatútu „najmenej rozvinutý“. 
Zamestnávateľ dohlási zamestnanca na platenie povinných odvodov dňom 20.12.2015 ho zamestnávateľ dohlási na 
platenie všetkých odvodov  (NP, DP, PvN). 

 

Aj naďalej platí, že: 

V prípade, že u zamestnanca s odvodovou úľavou došlo k vzniku povinného nemocenského, dôchodkového 
poistenia a poistenia v nezamestnanosti (doprihlásenie kódom 16), prerušenia, zmeny a aj odhláška sa 

podávajú pod kódom 1 ako u riadneho zamestnanca. 

Kódom 15 zamestnávateľ doprihlasuje zamestnanca na dôchodkové poistenie v prípade, že bol 
zamestnancovi vyplatený príjem po skončení pomeru a došlo k porušeniu podmienky príjmu a tým 

vzniku dôchodkového poistenia. Keďže dôchodkové poistenie v tomto prípade vzniká spätne za celé obdobie 
trvania pomeru, doprihlásenie sa vykoná ku dňu vzniku pomeru. 

Kódom 17 zamestnávateľ oznamuje obdobia prerušenia a zmeny v prípade, že bol zamestnanec 

doprihlásený kódom 15, t.j. doprihlasujú sa obdobia prerušenia povinného poistenia a zmeny za obdobie 
spätne vzniknutého dôchodkového poistenia. 

http://www.upsvar.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733
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Zmeny v oznámení o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zverejnil na svojej stránke v piatok 11.12.2015 Metodické 
usmernenie č. 12/2/2014 Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného 
na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni, kde podľa bodu 19: 

Ak dôjde v priebehu mesiaca k zmene trvalého pobytu občana vedeného v evidencii uchádzačov o 
zamestnanie najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov, pričom jeho trvalý pobyt v období vzniku nároku 
bol v najmenej rozvinutom okrese, má nárok na uplatnenie si odvodovej úľavy za celý kalendárny mesiac. 
Zánik nároku na uplatnenie si odvodovej úľavy je potrebné nahlásiť k poslednému dňu kalendárneho 
mesiaca, v ktorom došlo k zmene trvalého pobytu. 

To znamená, že odvodová úľava pri výpočte odvodov na zdravotné poistenie bude platiť ešte celý mesiac, 
v ktorom došlo k porušeniu podmienky trvalého pobytu v najmenej rozvinutom okrese. 

Podľa bodu 5. písm. d) sa osoba s novou odvodovou úľavou oznamuje do zdravotnej poisťovne kódom 1W: 

d) z titulu zamestnávania fyzickej osoby podľa § 11 ods. 7 písm. v) sa použije súčasne kód „2 Z“ a kód „1W 
Z.“ Pri ukončení zamestnávania fyzickej osoby podľa § 11 ods. 7 písm. v) sa použije súčasne kód „2 K“ a 
kód „1W K.“ Pri prekročení sumy mesačného príjmu uvedenej v § 11 ods. 7 písm. v) bod druhý alebo po 
uplynutí 12 kalendárnych mesiacov odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého 
pomeru, sa použije súčasne kód „1W K.“ 

To znamená, že zamestnanci s novou odvodovou úľavou sa budú do zdravotných poisťovní oznamovať 
rovnakým spôsobom ako zamestnanci, ktorí boli dlhodobo nezamestnanou osobou. 

1.8 Novela nariadenia o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia 

Legislatíva - Nariadenie vlády č. 292/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu 
zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov 

§ 1 

(1) Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy,1) je 100 % zo životného minima na plnoletú fyzickú 
osobu2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky. 

(2) Na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, sa započítava 25 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu2) platného v 
mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky; rovnako to platí aj na manžela povinného, ktorý má samostatný príjem.  

§ 2 

Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma podľa osobitného predpisu,2a) z ktorej sa vypočíta základná suma, ktorú 
povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 60 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu2) platného v mesiaci, za 
ktorý sa vykonávajú zrážky; toto ustanovenie sa použije aj vtedy, ak je povinným osoba podľa § 2a.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie: 

„2a) § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 

Zákon č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 

§ 70 

(1) Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma; spôsoby jej výpočtu ustanoví nariadením vláda 
Slovenskej republiky.  

(2) Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 70 % základnej sumy 
určenej podľa odseku 1. 

 

Novelou nariadenia o rozsahu zrážok sa mení nepostihnuteľná časť na povinného zo 60 % na 100 % sumy 
platného životného minima. Všetky ostatné nepostihnuteľné časti pri výpočte exekučných zrážok vrátane 
výživného pre maloleté dieťa zostali bezo zmeny. V súvislosti s týmito zmenami bola aktualizovaná pomôcka 
Exekúcie na stránke http://www.humanet.sk/poradca/mzdy. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/268/20131101.html#poznamky.poznamka-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/268/20131101.html#poznamky.poznamka-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/268/20160101.html#poznamky.poznamka-2
http://www.humanet.sk/poradca/mzdy
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1.9 Aktualizácia príspevkov v Mzdovom a účtovnom poradcovi 

Na stránke systému Humanet www.humanet.sk v sekcii Podpora/ Mzdový a účtovný poradca/ Mzdy boli 
s legislatívnou platnosťou od 1.1.2016 aktualizované tieto príspevky: 

- Mzdové konštanty 

- Mesačné povinnosti 

- Ostatné povinnosti - mzdy 

- Maximálny denný vymeriavací základ 

- Exekúcie 
- Zoznam kódov typov zamestnancov na sociálne poistenie 

 

 

 

Ing. Martina Lapšová, produktový manažér, Mado spol. s r. o. 

 

  

http://www.humanet.sk/
http://www.humanet.sk/poradca/mzdy
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2 PRÍLOHY 

2.1 Prehľad základných mzdových konštánt od 1. 1. 2016 

Názov mzdovej konštanty Suma v eurách Platnosť 
konštanty 

Právny predpis 

Mzda 

 zaokr. vyplácanej mzdy 
 zaokr. jednotl. zložiek mzdy 

 
0,01 nahor 

- 

 Z. č. 311/2001 - Zákonník práce  

§ 130 ods. 1 
podľa programu, Humanet 0,01 mat. 

Minimálna mzda 

 Mesačná 
  zaokrúhľovanie 
 Hodinová 
  zaokrúhľovanie 
  zaokr. 1/174 

 
405,0 

0,1 mat. 
2,328 

0,0001 mat. 
0,001 mat. 

1.1.2016 Nariadenie vlády SR č. 279/2015 

§ 1 (sumy) 
 
Z. č. 663/2007 - Zákon o minimálnej mzde 
§ 2 ods. 3, 4 a 5 (zaokrúhľovanie) 

Minimálny mzdový nárok 

Mesačný 
Stupeň 1 
Stupeň 2 
Stupeň 3 
Stupeň 4 
Stupeň 5 
Stupeň 6 
zaokrúhľovanie 

Hodinový 
Stupeň 1 
Stupeň 2 
Stupeň 3 
Stupeň 4 
Stupeň 5 
Stupeň 6 
zaokrúhľovanie 

 
 

405,0 
486,0 
567,0 
648,0 
729,0 
810,0 

0,1 mat. 
 

2,3280 
2,7936 
3,2592 
3,7248 
4,1904 
4,6560 

0,0001 mat. 

1.1.2016 Z. č. 311/2001 - Zákonník práce, 
pre 40-h ustanovený týždeň 
§ 120 ods. 4 (suma) 
§ 120 ods. 7 (zaokrúhľovanie) 

Všeobecný vymeriavací základ 10 296  S platnosťou od 1. januára 2015 sumu všeobecného 
vymeriavacieho základu za príslušný rok zverejňuje na 
svojom webovom sídle Sociálna poisťovňa, a to vždy do 
30. apríla kalendárneho roka nasledujúceho po 
príslušnom kalendárnom roku. Prvýkrát sa tak stalo 
30. apríla 2015 zverejnením všeobecného 
vymeriavacieho základu za rok 2014 na stránke 
Sociálnej poisťovne http://www.socpoist.sk/aktuality-
vyska-vseobecneho-vymeriavacieho-zakladu-za-rok-
2014-je-10-296-eur/48411s59946c. 

Náhrada príjmu pri DPN 

 
Max. DVZ

*) 

DVZ zaokrúhľovanie 
DVZ dlhodobo nezamestnan. 

 
 
42,3123 

0,0001 nadol 
PMZ

**)
/30,4167 

1.1.2016 Z.č. 462/2003 – Zákon o náhrade príjmu pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti 
§ 8 ods. 7 
§ 8 ods. 9 
§ 8 ods. 8 

Zdravotné poistenie 

 Mesačne 
  Minimálny 
  Maximálny VZ

***)
 

 
 
 Ročne 
  Minimálny 
  Maximálny VZ 
 Odpočítateľná položka mesačná 
  Hranica príjmu keď je OP 
  rovná 0 
 Zaokrúhľovanie poistného 
 Zaokrúhľovanie VZ 
 Sadzba poistného 
  Zamestnanec 
   zdrav. postihnutý 
  Zamestnávateľ 
   za zdrav. postihnutého 
 Poistné neplatí 
  lebo má sadzbu 0 % 

 
 

 
4 290,00 

 
 
 
 

51 480,00 
380 

 
570 

0,01 nadol 
0,01 nadol 

 
4 % 
2 % 

10 % 
5 % 

 
 

1.1.2016 Z. č. 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení 

 
Nie je určený 
§ 16 ods. 8 písm. a) a d) (max. VZ mesačne 
nepriamo určuje max. výška preddavku poistného) 
 
 
Nie je určený 
§ 13 ods. 9 písm. b) (vymeriavací základ) 
§ 13a 
 
 
§ 16 ods. 1 (zaokr. poistného) 
§ 13 ods. 18 (zaokr. VZ) 
§ 12 ods. 1 písm. a) a d) (sadzba poistného) 
 
F

****) 

 
F

****)
 

A, A1, J1
****)

  § 11 ods. 3 
K

****)  
§ 12 ods. 1 písm. a) bod 2. a písm. d) bod 2. 

http://www.socpoist.sk/aktuality-vyska-vseobecneho-vymeriavacieho-zakladu-za-rok-2014-je-10-296-eur/48411s59946c
http://www.socpoist.sk/aktuality-vyska-vseobecneho-vymeriavacieho-zakladu-za-rok-2014-je-10-296-eur/48411s59946c
http://www.socpoist.sk/aktuality-vyska-vseobecneho-vymeriavacieho-zakladu-za-rok-2014-je-10-296-eur/48411s59946c


Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 10 

Názov mzdovej konštanty Suma v eurách Platnosť 
konštanty 

Právny predpis 

Sociálne poistenie (mesačne) 

 Minimálny VZ 
 Zaokrúhľovanie poistného 
 Zaokrúhľovanie VZ 
 Hranica príjmu DoBPŠ 
 s výnimkou do 18 rokov 
                    nad 18 rokov 
 Hranica príjmu zamestnanca 
 s úľavou ak pomer začal v r. 
       2016 
       2015 
       2014 
 Nemocenské poistenie 

Maximálny VZ 
Sadzba poistného 
   Zamestnanec 
   Zamestnávateľ 
Poistné neplatí 

 
 

0,01 nadol 
0,01 nadol 

 
200,00 
200,00 

 
 

574,86 
552,08 
539,35 

 
4 290,00 

 
1,4 % 
1,4 % 

 

1.1.2016 Z. č. 461/2003 – Zákon o sociálnom poistení 
Nie je určený 
§ 129 ods. 2 (zaokr. poistného) 
§ 138 ods. 17 (zaokr. VZ) 
§ 4 ods. 5 
 
 
§ 4 ods. 1 písm. d) bod 2 
 
 
 
 
§ 138 ods. 6 písm. a) a ods. 9 (VZ) 
§ 130 (sadzba poistného) 
 
 
 
A, A1, G, J, J1, K

****)
   Nepriamo § 4 ods. 1 

 Starobné poistenie 
Maximálny VZ 
Sadzba poistného 
   Zamestnanec 
   Zamestnávateľ 
Poistné neplatí 

 
4 290,00 

 
4 % 

14 % 
 

  
§ 138 ods. 6 písm. b) a ods. 9 (VZ) 
§ 131 (sadzba poistného) 
 
 
A1, K

****)
   Nepriamo § 4 ods. 1 a 2 

 Invalidné poistenie 
Maximálny VZ 
Sadzba poistného 
   Zamestnanec 
   Zamestnávateľ 
Poistné neplatí 

 
4 120,00 

 
3 % 
3 % 

 

 

  
§ 138 ods. 6 písm. b) a ods. 9 (VZ) 
§ 132 (sadzba poistného) 
 
 
A1, K

****)
   Nepriamo § 4 ods. 1 a 2 

B, B1
****)

   § 128 ods. 4 (neplatenie poist. na IP) 
 Poistenie v nezamestnanosti 

Maximálny VZ 
Sadzba poistného 
   Zamestnanec 
   Zamestnávateľ 
Poistné neplatí 

 
4 290,00 

 
1 % 
1 % 

 

  
§ 138 ods. 6 písm. b) a ods. 9 (VZ) 
§ 136 (sadzba poistného) 
 
 
A, A1, B, C, D, G, J, J1, K

****)
   § 19 ods. 1 a 3 

(neplatenie poist. na PvN) 
 Úrazové poistenie 

Maximálny VZ 
Sadzba poistného 
   Zamestnávateľ 
Poistné neplatí 
Platí len poistné na ÚP, GP 

 Garančné poistenie 
Maximálny VZ 
Sadzba poistného 
   Zamestnávateľ 
Poistné neplatí 
 
 
Platí len poistné na ÚP, GP 

 
 

 
0,8 % 

 
 

 
4 290,00 

 
0,25 % 

 
 

 
 

  
Nie je určený. § 138 ods. 10 (VZ) 
§ 133 (sadzba poistného) 
§ 293cy sadzba 0,8 % platí do 31.12.2017 
G, I

****)
   Nepriamo § 4 ods. 3 a § 16 

A1, K
****)

   § 138 ods. 8 
 
§ 138 ods. 9 (VZ) 
§ 135 (sadzba poistného) 
 
E

****)
   § 18 ods. 2 (neplatenie poist. na GP) 

G, I
****)

   Nepriamo § 4 ods. 4 a § 18 
L

****)
   § 4 ods. 4 

A1, K
****)

   § 138 ods. 8 
 Rezervný fond solidarity 

Maximálny VZ 
Sadzba poistného 
   Zamestnávateľ 
Poistné neplatí 

 
4 290,00 

 
4,75 % 

 

  
§ 138 ods. 9 (VZ) 
§ 137 (sadzba poistného) 
 
A1, K

****)
   Nepriamo § 4 ods. 1 a 2 
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Názov mzdovej konštanty Suma v eurách Platnosť 
konštanty 

Právny predpis 

Daňová povinnosť 

Nezdanit. časť základu dane 
Mesačná 
Ročná 
Sadzba dane 

Hranica pre 19 % 
Hranica ročná 
Do hranice 
Nad hranicu 

Zaokrúhľovanie dane 
Daňový bonus na 1 dieťa 

 
 

316,94 
3 803,33 

 
2 918,53 

35 022,31 
19 % 
25 % 

0,01 nadol 
21,41 

 
 

1.1.2014 
 
 

1.1.2014 
 
 
 
 

1.7.2013 

Z. č. 595/2003 – Zákon o dani z príjmov 
§ 11 ods. 2 písm. a), § 35 ods. 1 písm. b) 
(nezdaniteľná časť) 
 
 
§ 15 (sadzba) 
 
 
 
§ 47 ods. 1 (zaokrúhľovanie) 
§ 52 ods. 48 (zvyšovanie daň. bonusu) 

Exekúcie 

 
Suma životného minima 

 
 

198,09 

 
 

1.7.2013 

Opatrenie MPSVaR SR o úprave súm životného 
minima 186/2013 
§ 1 ods. 1 
Opatrenie o úprave súm životného minima od 1.7.2014 
nebolo vydané. Vyšla novela Zákona o životnom minime 
platná od 30.6.2014, podľa ktorej, ak je koeficient, 
ktorým sa má upraviť suma životného minima, rovný 
alebo nižší ako jedna, suma životného minima sa 
neupraví. 

*)
 DVZ = denný vymeriavací základ 

**) 
VZ = vymeriavací základ 

***)
 PMZ = priemerný mesačný zárobok podľa § 134 Zákonníka práce 

****)
  A = dohoda o brigádnickej práci študentov bez výnimky, s výnimkou pri nesplnení podmienky príjmu, s pravidelným 
alebo nepravidelným príjmom 

 A1 = dohoda o brigádnickej práci študentov s výnimkou pri splnení podmienky príjmu, s pravidelným alebo 
nepravidelným príjmom 

 B = dôchodkovo poistený poistenec po priznaní starobného alebo predčasného starobného dôchodku 
 B1 = dôchodkovo poistený poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek 
 C = poberateľ invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % 

a poberateľ invalidného dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek 
 D = zamestnanec podľa Zákona o štátnej službe, Zákona o hasičskom záchrannom zbore, Zákona o prokurátoroch a 

právnych čakateľoch prokuratúry a  zamestnanca, ktorý je fyzickou osobou vo výkone väzby a fyzickou osobou vo 
výkone trestu odňatia slobody, ak je zaradený do práce 

 E = zamestnávateľ vylúčený z garančného poistenia (napr. organizácie spadajúce pod vyšší územný celok alebo pod 
obec) 

 F = polovičnú sadzbu majú osoby so zdravotným postihnutím, t.j. osoby uznané za invalidné (s poklesom schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % (od 40-70 %, nad 70 %)) a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s 
mierou funkčnej poruchy najmenej 50 % (§ 12 ods. 2 zákona 580/2004) 

 G = zamestnanec s nepravidelným mesačným príjmom (spoločník, štatutár s nepravidelnými odmenami) 
 I = spoločník, štatutár s pravidelným mesačným príjmom 

 J = dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti s nepravidelným príjmom 
 J1 =  dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti s pravidelným alebo nepravidelným príjmom 

poberateľa starobného, invalidného, invalidného výsluhového dôchodku a výsluhového dôchodku v dôchodkovom 
veku 

 K = pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer dlhodobo nezamestnaného občana, alebo občana s trvalým 
pobytom v najmenej rozvinutom okrese ak bol nezamestnaný aspoň 6 mesiacov, ktorý splnil zákonné podmienky na 
uplatnenie odvodovej úľavy 

 L = zamestnanec (na pracovný pomer, dohodu), ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 
a má najmenej 50 % účasťou na majetku zamestnávateľa 


