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4) Novela zákona o sociálnom poistení 

zvýšenie odvodov pre SZČO; zaťaženie odvodmi príjmy z prác na dohodu; zníženie príspevkov do II. 
dôchodkového piliera; upravenie spôsobu vyplácania dôchodku z I. piliera

 
Zámer opatrenia:    zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť dôchodkového systému 

Obsah opatrenia: 

��zvýšenie odvodov 

��minimálny vymeriavací základ na výpočet odvodov sa zvýši pre SZČO zo 44,2 % na 50 % priemernej mzdy; 

minimálne odvody stúpnu zo 160,24 € na 185,3 € 

�� maximálny vymeriavací základ na výpočet odvodov sa zvyšuje na 5 násobok priemernej mzdy (v súčasnosti 

je to 1,5/3/4 násobok pre nemocenské/zdravotné/dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti) 

�� vymeriavací základ dane sa nebude znižovať o výšku zaplatených odvodov na sociálne a zdravotné poistenie 

�� koeficienty na výpočet základu dane sa budú znižovať v priebehu troch rokov z 2 pri sociálnom poistení resp. 

2,14 pri zdravotnom poistení na spoločnú hodnotu 1,486 (1,9 v roku 2013; 1,6 v roku 2014; 1,486 v roku 2015) 

�� odvody sa zvýšia ľuďom zarábajúcim viac ako 1200 € mesačne 

�� dohodári budú platiť odvody vo výške 48,6 % z pravidelného príjmu a  43,8 % z nepravidelného  (v 

súčasnosti sa platia len odvody vo výške 1,05 %) 

�� nižšie odvody z príjmov budú mať študenti, invalidní, výsluhoví a starobní dôchodcovia 

��zmeny v I. dôchodkovom pilieri 

�� dôchodky sa budú zvyšovať o pevnú sumu; tá bude závisieť viac od medziročnej inflácie ako od rastu 

priemernej mzdy 

�� od roku 2018 sa budú dôchodky zvyšovať na základe dôchodcovskej inflácie 

�� od roku 2017 sa naviaže dôchodkový vek na strednú dĺžku života 

�� v priebežnom pilieri sa zvyšuje miera solidarity a zmenšuje sa miera zásluhovosti 

��zmeny v II. dôchodkovom pilieri 

�� od začiatku septembra 2012 do decembra 2016 sa znižuje príspevok do II. piliera z 9 % na 4 % 

�� od roku 2017 sa bude príspevok zvyšovať každoročne o 0,25 %; konečných 6 % dosiahne príspevok v roku 

2024 

�� druhý pilier sa od 1.9.2012 do 31.1.2013 otvorí pre vstup aj výstup 

�� zvyšuje sa poplatok za zhodnotenie majetku z 5,6 % na 10 % 

�� k 4 % povinných odvodov si môže sporiteľ doplatiť ďalšie 2 % z čistého príjmu; tento príspevok sa bude 

považovať za nezdaniteľný základ dane do 31.12.2016 

��zavádza sa dobrovoľný vstup pre ľudí do 35 rokov 

�� namiesto súčasných 4 fondov vzniknú iba 2 – garantovaný a negarantovaný 

Názory proponentov: 

��platením odvodov z práce na dohodu získajú aj dohodári podobné výhody ako zamestnanci v bežnom 

pracovnom pomere    

��nový spôsob valorizácie dôchodkoch prispeje k zníženiu nákladov sociálnej poisťovne a zníži rozdiely medzi 

dôchodkami, ktoré vznikli v minulosti    

��zvýšenie odvodov pre SZČO zabezpečí dôstojnú výšku dôchodkov aj pre ľudí platiacich minimálne odvody    

Názory oponentov: 

��novela oslabuje zamestnávateľov, znižuje flexibilitu pracovného trhu a vyháňa z neho časť dohodárov 

��prijaté zmeny z  dlhodobého hľadiska zhoršia vyhliadky na konsolidovanie verejných výdavkov 

��schválené opatrenie rieši niektoré nerovnosti dôchodkov, ale nerieši nastavenie celého systému, ktoré je 

neudržateľné 

 
Primárny zdroj:  :  :  :  Novela zákona (č. 252/2012 Z.z.) o sociálnom poistení 
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4102 

Stav opatrenia v legislatívnom procese:    Schválené v NRSR 10.8.2012 v 3. čítaní;  účinnosť od 1.9.2012 
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