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3) Novela zákona o sociálnom poistení 

zvýhodnenie zamestnávania dlhodobo nezamestnaných 

zmena definície SZČO

 

Zámer opatrenia:    zníženie administratívnej záťaže samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne poistených 

osôb 

Obsah opatrenia: 

• novela zavádza novú definíciu SZČO, pričom sa už nebude brať do úvahy, či osoba je alebo nie je registrovaná na 

daňovom úrade 

• od 1. januára 2015 už SZČO nebude povinná prihlásiť a odhlásiť sa z nemocenského a dôchodkového poistenia, 

Sociálna poisťovňa bude povinná do 20 dní od vzniku povinného poistenia oznámiť SZČO: 

o vznik povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia 

o vymeriavací základ na platenie poistného 

o výšku poistného na nemocenské a na starobné poistenie 

o výšku príspevkov na starobné dôchodkové sporenie 

o výšku poistného na invalidné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity 

o dátum splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie 

o údaje týkajúce sa úhrady poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie 

• v rámci podpory dlhodobo nezamestnaných osôb sa zavádza odvodová úľava; zamestnanci a zamestnávatelia 

budú 12 mesiacov oslobodení od platenia nemocenského, zdravotného, dôchodkového poistenia a poistenia v 

nezamestnanosti, ak zamestnanec: 

o bol pred vznikom pracovného pomeru dlhodobo nezamestnaný  

o suma jeho mesačného príjmu nie je vyššia ako 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za 

rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer  

o zamestnávateľ nemá dlh na poistnom ku dňu vzniku tohto pracovného pomeru  

o zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia tejto fyzickej osoby 

o odo dňa vzniku tohto pracovného pomeru neuplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov 

• skracuje sa obdobie, za ktoré sa skúma zaplatenie poistného na nemocenské poistenie na účely nemocenských 

dávok  pre SZČO a dobrovoľne poistené osoby z desiatich na päť rokov 

• zavádza sa automatický zánik dobrovoľného poistenia, ktoré automaticky zanikne ak nebude zaplatené dva po 

sebe nasledujúce kalendárne mesiace 

• upravuje sa výpočet vymeriavacieho základu SZČO – po novom sa bude brať 1/12-tina, namiesto pomernej časti 

podľa počtu mesiacov podnikania 

Názory proponentov: 

• táto úprava predchádza vzniku prípadov, kedy je potrebné vymáhať poistné od poistencov, ktorí už nemajú vôľu 

byť dobrovoľne poistení, prestali si plniť povinnosť platiť poistné, ale nesplnili si svoju odhlasovaciu povinnosť 

Názory oponentov: 

• úľava na odvodoch pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaných znamená, že títo zamestnanci nebudú počas 

trvania úľavy sociálne poistení 
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