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Na rozdiel od predchádzajúcich sociálnych koncepcií
vláda SR prichádza s novou sociálnou politikou, ktorá
nahrádza tradiènú úlohu redistribúcie, adresnou podporou jednotlivca a sociálne odkázaných skupín, podporuje individuálnu zásluhovos a nevyhnutnú mieru
spoloèenskej solidarity. Prioritami vlády v sociálnej oblasti je zníenie nezamestnanosti a zvýenie efektívnosti
sociálneho systému. Na dosiahnutie týchto cie¾ov realizuje reformné opatrenia takmer vo vetkých sférach sociálnej politiky. Realizácia novej sociálnej politiky
vychádza z reformy troch k¾úèových oblastí sociálneho
systému:
 z reformy systému sociálnej pomoci a rodinnej politiky,
 z reformy systému dôchodkového zabezpeèenia,
 z reformy trhu práce a jeho stratégie zvyovania zamestnanosti.
REFORMA SYSTÉMU SOCIÁLNEJ POMOCI
A RODINNEJ POLITIKY
Parlament 11. novembra 2003 prijal zákon o pomoci
v hmotnej núdzi, ktorý od roku 2004 nanovo upravuje
systém sociálnych dávok. Ministerstvo práce sa systém
sociálnych dávok rozhodlo zmeni, lebo dlhodobo pretrváva vysoká miera závislosti obyvate¾ov na dávke sociálnej pomoci. Zákon platný do konca roka 2003 toti
dovo¾oval systém vyuíva bez èasového obmedzenia
a dávky neboli priamoúmerné osobnej aktivite. Osoby
v hmotnej núdzi pod¾a starého systému dostávali dávku
buï 1 450 alebo 2 900 korún  pod¾a toho, èi sa do nej
dostali zo subjektívnych alebo objektívnych dôvodov.
Od roku 2004 sa na dôvody neprihliada, výka dávky je
odstupòovaná pod¾a toho, èi ide o jednotlivca alebo rodinu s demi.
Osoby v hmotnej núdzi vak nebudú odkázané len na
sociálnu dávku. Zákonom sa zavádza rad motivaèných
príspevkov. Motivaèných preto, e nárokova si ich bude
môc len ten, kto sa bude snai vymani zo svojej 
nepriaznivej  situácie. Ak napríklad bude tudova, rekvalifikova sa alebo sa zúèastòova tzv. meních obecných prác, bude pobera 1 000-korunový tzv. aktivaèný
príspevok.
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Zo zákona ïalej vyplýva, e osoby v hmotnej núdzi u
nebudú oslobodené od poplatkov u lekára a v lekárni.
Tento handicap je pre nich kompenzovaný tým, e dostávajú 50-korunový príspevok na zdravotnú starostlivos.
Plati budú aj za hospitalizáciu, no iba za prvé tri dni,
poèas ktorých prebehnú vyetrenia. V hmotnej núdzi je
dnes 10,4 percenta obyvate¾ov Slovenska. Za prvý polrok roku 2003 im tát na sociálnej dávke vyplatil 4,9 miliardy korún.
Zmeny v zákone o pomoci v hmotnej núdzi
V hmotnej núdzi je ten, kto má príjem nií ako ivotné
minimum, èo je teraz 4 210 korún. Ak obèan neije sám,
posudzujú sa aj príjmy osôb, ktoré s ním ijú v spoloènej
domácnosti (tzv. spoloène posudzované osoby). Pritom
spoloène posudzované osoby na dávkach môu dosta
najviac 10 500 korún.
Nový zákon u nerozliuje objektívne a subjektívne
dôvody hmotnej núdze (to, èi sa v nej obèan ocitol
z vlastnej viny alebo nie) a obèanom v nej priznáva sociálnu dávku v závislosti od poètu spoloène posudzovaných osôb.
Výka dávky na osobu èiní:
 u jednotlivca 1 450 korún
 jednotlivec s najviac 4 demi 2 160 korún
 jednotlivec s viac ako 4 demi 3 160 korún
 dvojica bez detí 2 530 korún
 dvojica s najviac 4 demi 3 210 korún
 dvojica s viac ako 4 demi 4 210 korún
 (tehotná ena k tomu navye 350 korún od tvrtého mesiaca, podmienkou sú pravidelné lekárske prehliadky).
Ministerstvo práce a sociálnych vecí si od zákona s¾ubuje ïalie zníenie nezamestnanosti. Zákonom sa toti
zavádzajú rôzne motivaèné príspevky, ktorými si ¾udia
svoju finanènú situáciu môu zlepi, ale len vtedy, ak sa
budú vzdeláva èi zúèastòova sa na tzv. meních obecných prácach. Ide o tieto príspevky:
• Aktivaèný 1 000 korún
Je urèený pre tých, ktorí tudujú, rekvalifikujú sa, pracujú pre obec dobrovo¾ne, alebo sa zúèastòujú na ma-
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lých slubách pre obec. Takýto príplatok budú pritom
môc získa nielen prácou pre obec, ale napríklad aj pre
cirkev, neziskové organizácie a celý komunitárny sektor.
Môe ho dostáva aj dlhodobo nezamestnaný, es mesiacov po tom, ako sa zamestná aspoò za minimálnu mzdu.
Príplatky tak, ako aj samotné dávky v hmotnej núdzi od
roku 2004 vyplácajú pecializované sociálne úrady tátnej správy. Zákon vak vytvára predpoklady na to, aby
od roku 2006 administráciu aj výplatu príplatkov k dávke
postupne prevzala územná samospráva.
• Ochranný 1 000 korún
Namiesto tzv. aktivaèného príspevku môe dosta èlovek ochranný príspevok, tie tisíc korún. To v prípade,
e pre chorobu alebo starostlivos o chorého èloveka nemôe získa aktivaèný príspevok. Slúi na rieenie mimoriadnych situácií, okamite ho získavajú tí, ktorí pod¾a
zákona nie sú schopní zabezpeèi si príjem inak, ako poberaním dávok. Ide o ¾udí v dôchodkovom veku, invalidov, osoby, ktoré sa denne starajú o postihnuté diea,
alebo iného postihnutého obèana, chorí viac ako 30 dní,
úèastníci resocializaèných pobytov, alebo tí, ktorí sa starajú o deti do 14 týdòov.
• Príspevok na bývanie
K sociálnej dávke, aktivaènému príspevku a príspevku
na zdravotnú starostlivos môe èlovek dosta aj príspevok na bývanie. Podmienkou jeho vyplatenia bude uhrádzanie nájomného, ktoré môe èlovek v núdzi preukáza
aj splácaním peòazí, ktoré si poièal od tretej osoby. Jednotlivec bude môc dosta 780 Sk, viac ako dvojèlenná
rodina 1 330 Sk mesaène.
• Príspevok na zdravotnú starostlivos
Sociálne odkázaní ¾udia budú plati u lekára (50 Sk), za
recept v lekárni a aj za prvé tri dni v nemocnici. Z tohto
dôvodu dostane kadý sociálne odkázaný jedinec príspevok 50 korún na zdravotnú starostlivos.
• Jednorazová dávka
Slúi na mimoriadne výdavky, ako nevyhnutné oatenie, kolské potreby pre nezaopatrené diea, mimoriadne
lieèebné náklady, najviac vak 3-násobok ivotného minima.
Prídavky na deti
V oblasti vyplácania prídavkov na deti urobilo ministerstvo práce zmeny, ktoré majú vies k väèej motivácii
pracujúcich rodín. V nadväznosti na daòovú reformu
bude tát formou daòových ú¾av zvýhodòova zamestnaných rodièov. Ministerstvo práce vak u prijalo opatrenie, ktorým naviazalo vyplácanie prídavkov na deti na
povinnú kolskú dochádzku. V prípade zákoláctva sa
prídavky v peòanej forme presunú na samosprávu, ktorá urèí spôsob ich pouitia pre diea. Vytvára sa tak tlak
na zainteresovanos rodièov nad kolskou dochádzkou
ich detí. Nový zákon o prídavku na diea, ktorý platí od
roku 2004, zvyuje prídavky na kadé diea z 270 na 500
korún, zavedie 400-korunový daòový bonus pre jedného zo zamestnaných rodièov a ruí doterajie príplatky
k prídavkom, ktoré pod¾a príjmu rodiny a veku nezaopat178

rených detí tát poskytoval rodièom s niím príjmom od
210 do 620 Sk. Nový zákon teda pozitívne zasiahne zamestnaných rodièov, negatívne slobodné matky na materskej dovolenke a dôchodcov, ktorí sa ete starajú
o maloleté deti alebo deti pripravujúce sa na povolanie.
Naopak, zamestnaní rodièia, ktorých zárobok je príli nízky, take by sa im daòový bonus nemal od èoho odráta,
ho dostanú ako príspevok tátu. Uplatnenie zákona bude
v roku 2004 stá asi 8,1 miliardy korún.
REFORMA SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO
ZABEZPEÈENIA
Reforma sociálneho poistenia je krokom, ktorý je pod¾a Ministerstva práce koordinovaný s reformami v rezorte zdravotníctva a s daòovú reformou Ministerstva
financií. Ministerstvo práce pripravilo koncepciu reformy systému dôchodkového zabezpeèenia. Koncepcia riei nevyhnutnos transformácie priebeného dôchodkového systému na systém starobného sporenia. Systém
sociálneho poistenia bude zaloený na troch pilieroch.
Prvý pilier bude priebený systém, druhý pilier kapitalizaèný (sporivý) a tretí pilier dobrovo¾ný bude zaloený
na doplnkovom dôchodkovom poistení.
Nový zákon o sociálnom poistení prináa od roku 2004
do sociálnej sféry viaceré významné zmeny. Uvedený
zákon transformuje systém sociálneho zabezpeèenia na
poisovací systém (vyplácané dávky budú zodpoveda
zaplatenému poistnému a poètu rokov platenia). Na Slovensku tým tartuje dôchodkovú reformu a po novom
komplexne upravuje aj celú sféru nemocenského, úrazového a invalidného poistenia, ako aj poistenia v nezamestnanosti a garanèného poistenia.
Od januára 2004 zákon reformuje prvý pilier budúceho
dôchodkového poistenia, ktorý je zaloený na priebenom financovaní a bude ho ïalej zabezpeèova Sociálna
poisovòa. Vytvára sa nový spôsob výpoètu dôchodku,
ktorý je na rozdiel od starého systému zásluhový a poisovòa tak kadému vypoèíta dôchodok pod¾a výky
odvodov zaplatených za aktívny ivot a poètu odpracovaných rokov. Parametre sú pritom nastavené tak, e kadý by mal na dôchodku dostáva zhruba polovicu svojho
predchádzajúceho príjmu.
Nový princíp výpoètu spolu so zruením minimálnej
a maximálnej hranice dôchodku vak bude znamena, e
¾udom s vyími príjmami prizná poisovòa ove¾a vyie dôchodky ako by to bolo pod¾a starého systému
a obèania, ktorí zarábali menej ako priemer, zase dostanú
po januári 2004 menie penzie a môu sa dokonca ocitnú v sociálnej sieti. V záujme plynulejieho prechodu na
nový systém poslanci odhlasovali pozmeòujúci návrh,
ktorým sa budú obèanom s niím zárobkom ako priemerná mzda na Slovensku poskytova pri výpoète dôchodku poèas trojroèného prechodného obdobia isté
kompenzácie. Tým, ktorí poèas svojho aktívneho ivota
zarábali v priemere lepie ako 1,25-násobok priemernej
mzdy, by sa zasa ich dôchodkové nároky mali podobným
systémom èiastoène redukova.
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Poèas základnej vojenskej sluby alebo materskej dovolenky bude za obèanov plati poistné odvody na starobné poistenie tát, za matku, starajúcu sa o diea,
pritom a do iestich rokov veku potomka. Keïe tento
návrh zniuje príjmy SP roène o zhruba miliardu Sk, zákonodarný zbor následne prijal aj pozmeòujúci návrh, ktorým sa poistná sadzba zamestnávate¾ov do rezervného
fondu poisovne, urèeného prevane na vykrývanie dôchodkov, zvyuje z 2,5 % na 2,75 %.
Zmena veku odchodu do dôchodku
Zákon zavádza novinky aj v dôchodkovom veku, ktorý sa muom aj enám postupne vyrovná na jednotných
62 rokov. Kadý rok od januára 2004 vzrastie o 9 mesiacov, èo znamená, e pre muov bude plati od roku 2006
a pre eny s 5 a viac demi, ktoré dnes majú najnií dôchodkový vek  53 rokov a od roku 2015. Ako kompenzáciu ministerstvo zavádza intitút predèasného
dôchodku, ktorý vak bude môc vyui len ten, koho
vypoèítaná výka dôchodku dosiahne aspoò 1,2-násobok ivotného minima. Výka penzie sa pritom za kadý
mesiac, chýbajúci do zákonného dôchodkového veku,
zredukuje o pol percenta. To nebude plati, ak èlovek
príde o prácu maximálne rok pred dôchodkom a namiesto
poberania podpory v nezamestnanosti vyuije predèasný dôchodok. Dlhí aktívny ivot ako predpisuje zákon
bude zasa tát naopak oceòova bonusom rovnako vo
výke polpercentného zvýenia výmery dôchodku za
kadý nadrobený mesiac.
Nová právna úprava tie upúa od zásady dôchodok
alebo zárobok a ¾udia budú môc zarába aj pobera dôchodok bez obmedzení. Súèasným dôchodcom zákon
prináa aj nový spôsob valorizácie dôchodkov, ktorej
miera u nebude závislá od vôle poslancov. Presne stanoveným mechanizmom sa budú dôchodky automaticky
zvyova kadý rok k 1. júlu, a to pod¾a medziroèného
rastu spotrebite¾ských cien a priemernej mzdy v hospodárstve.
Novinky prináa zákon aj v oblasti invalidného poistenia, prièom poberatelia týchto dôchodkov by mali by
v priebehu dvoch rokov prehodnotení pod¾a nových
pravidiel. Sociálna poisovòa od januára 2004 preberá od
bývalého Národného úradu práce výkon poistenia
v nezamestnanosti a aj garancie za nároky zamestnancov
skrachovaných podnikov, ktoré sa pretransformujú na
garanèné poistenie. Na podporu v nezamestnanosti, ktorá sa bude vypláca maximálne len 6 mesiacov, vznikne
po novom nárok len vtedy, ak v ostatných 4 rokoch pred
zaradením do evidencie bol obèan aspoò tri roky poistený.
Po podpise schválenej právnej normy Sociálnu poisovòu riadi namiesto generálneho riadite¾a a správnej
rady 5-èlenná rada riadite¾ov, ktorú menuje vláda. Po jednom kandidátovi navrhujú zamestnávatelia a odborári
a zvyok vláda. Pozmeòujúcimi návrhmi zákonodarný
zbor zabezpeèil, aby poisovòa mohla vymáhanie poh¾adávok, starích ako jeden rok, zabezpeèova prostrednícAGRIC. ECON. – CZECH, 50, 2004 (4): 177–183

tvom tretieho subjektu, vybraného verejným obstarávaním. Zásadným znakom nového systému je zásluhovos, teda kto do systému viac zaplatí, viac by z neho
mal dosta.
Nový zákon ruí maximálnu výku dávok, rovnako ako
maximálnu a minimálnu výku dôchodku, dávky aj dôchodok budú závisie od vymeriavacieho základu kadého, teda od jeho hrubej mzdy. Horná hranica mzdy pre
vymeriavací základ bude pri dôchodkoch (t.j. invalidné
a starobné poistenie) trojnásobok priemernej mzdy a pri
nemocenskom poistení a garanènom 1,5 násobku. Pri úrazovom poistení nie je hranica.
V starom systéme bola maximálna hranica ove¾a niia,
pri dôchodku sa bral do úvahy príjem maximálne 10 tisíc,
podobné obmedzenie bolo aj pri nemocenskom poistení.
Teda vetci, èo zarábali viac, platili do systému viac, ako
z neho dostali.
Nemocenské poistenie
Pri platení nemocenského poistenia vzniká poistencovi nárok na nemocenské (pri práceneschopnosti), oetrovné (ak oetruje chorého èlena rodiny a nedostáva inú
mzdu), vyrovnávaciu dávku (pre tehotné eny, ktoré boli
pre tehotenstvo preradené na prácu s niou mzdou)
a potom materské (predtým peòaná podpora v materstve).
Od roku 2004 ide o materské, ktoré dostáva matka,
ktorá si platila nemocenské poistenie aspoò 270 dní poèas posledných dvoch rokov pred pôrodom. Materské
dostáva 28 týdòov, v prípade, e porodila viac detí, alebo ije sama, a 37 týdòov. Nárok naò vzniká u od iestich èi ôsmich týdòov pred termínom pôrodu. Materské
vypláca Sociálna poisovòa. Kto nemá nárok na materské, môe od termínu pôrodu dostáva rodièovský príspevok 3 790 korún. Novinkou v zákone o sociálnom
poistení je, e materské môu u dostáva aj otec, ak sa
rodièia dohodnú. Materské sa doteraz poskytovalo iba
ene, a to 28 týdòov, najskôr es a osem týdòov pred
termínom pôrodu. Otec mal na òu nárok iba ak matka zomrela, alebo bola taká chorá, e sa nedokázala postara
o diea. Teraz sa rodièia môu dohodnú, otec vak môe
zosta na materskej a dostáva materské najskôr po iestich týdòoch od pôrodu. Materské sa mu prepoèíta pod¾a jeho vymeriavacieho základu.
Väèina ien dostane v roku 2004 niie materské. Viac
ako v minulosti dostanú len tie eny, ktoré zarábajú viac
ne zhruba 12 450 korún, aj tie vak len o necelých 300
korún mesaène. eny s príjmom mením ako 12 450 dostanú na materskej menej, ako dostávali pod¾a starého
zákona. Vtedy platilo, e materské bolo 90 percent z èistej
dennej mzdy, maximálne 315 korún na deò. Takéto maximálne materské dostali doteraz vetky eny, ktoré si platili odvody a zarábali najmenej 8 500 korún. Starý systém
poèítal s tým, e odvody sa zvyovali len po hranicu príjmu 32 tisíc. V kadom prípade vak väèina ien platila do
Sociálnej poisovne zbytoène vysoké odvody. Ministerstvo sociálnych vecí tvrdí, e nový zákon zavádza záslu179

hový systém. Malo by teda plati, e kto do systému viac
odvedie, viac z neho aj dostane. Materská sa tým, ktorí
zarábajú viac, zvýi a tým, ktorí zarábajú menej, sa zníi.
Nie je to vak celkom tak, lebo ministerstvo v zákone
o sociálnom poistení stanovilo pre rok 2004 strop. Maximálna suma, z ktorej mono vypoèíta materskú, je 444
korún èistého príjmu na deò. Materská je 55 percent tejto
sumy (244 korún na deò). Pre rok 2004 platí na výpoèet
materského prechodné obdobie. Od roku 2005 u by to
malo by tak, e výka materskej sa naozaj bude odvíja
od výky zaplatených príspevkov do systému. Dôvodom, preèo je tento rok prechodný a stanovuje strop, je
finanèná bilancia Sociálnej poisovne.
Mení sa systém poskytovania nemocenského pri doèasnej práceneschopnosti, poèas prvých troch dní ho
poskytuje zamestnávate¾ do výky 25 percent z hrubej
mzdy zamestnanca, potom, od tvrtého do desiateho dòa
opä zamestnávate¾ do výky 55 percent hrubej mzdy.
Sociálna poisovòa zaène nemocenské plati a jedenásty deò vo výke 55 percent hrubej mzdy. Toto sa netýka
samostatne zárobkovo èinných osôb a dobrovo¾ne poistených, ktorým platí nemocenské Sociálna poisovòa
od prvého dòa práceneschopnosti. Zamestnávatelia
budú ma právo kontrolova, èi ich zamestnanec práceneschopnos nezneuíva a èi dodriava lieèebný reim.
Povinnos plati nemocenské kompenzuje zamestnávate¾om zníenie odvodov z 3,4 na 1,4 percenta z úhrnu hrubých miest zamestnancov. Z nemocenského poistenia sa
u viac nebude plati kúpe¾ná starostlivos. Tá bude
hradená zo zdravotného poistenia.
Starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)
Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý parlament schválil v polovici decembra 2003, stanovil minimálny èas úèasti v druhom pilieri budúceho penzijného
systému na desa rokov, prièom sporenie na penzie sa
oficiálne spustí od 1. januára 2005. Na dôchodkovom
sporení sa súèasní zamestnanci a samostatne zárobkovo
èinné osoby môu zúèastni len vtedy, ak sa sami pre to
rozhodnú. Tí, ktorí vstúpia na trh práce po 1. januári 2005,
u monos vo¾by nedostanú. Zákon im ukladá povinnos spori si na dôchodky v kapitalizaènom pilieri.
Prestup do sporivého systému neznamená definitívny
odchod ¾udí zo Sociálnej poisovne. Úèastníci druhého
piliera si budú na osobné dôchodkové úèty odvádza
devä percent z celkovej hrubej mzdy, ïalích devä
vak pôjde do Sociálnej poisovne. Zvyok z celkových
28,75 percenta dôchodkových odvodov (odvody zamestnávate¾a tvorí 21,75 % a zamestnanca 7 %) pôjde
takisto do Sociálnej poisovne na invalidné a pozostalostné dôchodky a do rezervného fondu.
Nový systém bude teda zmieaný a dôchodok z neho
bude dvojzlokový. Èas dostanú sporitelia zo Sociálnej
poisovne a èas z druhého piliera. Podmienkou pre penziu z druhého piliera je naetrenie sumy, ktorá zabezpeèí
dôchodok na úrovni 60 percent ivotného minima. Ak nie,
penzie sa prevedú do Sociálnej poisovne, z ktorej sa
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bude vypláca dôchodok. Zmieaný systém by pod¾a
ministerstva práce mal zabezpeèi mieru náhrady príjmu
od 53 do 58 percent. Majetok sporite¾ov budú spravova dôchodkové správcovské spoloènosti v dôchodkových fondoch.
Dôchodkové úspory u nebudú súèasou verejných
financií, ale stanú sa majetkom sporite¾a. Výnosy z naetrenej sumy sa nebudú zdaòova.
Peniaze na úètoch budú spravova súkromné spoloènosti a v prípade smrti sporite¾a ich budú pozostalí dedi. Dôvodom zmeny financovania dôchodkového
systému je jeho dlhodobá neudrate¾nos. Výpadok
v príjmoch Sociálnej poisovne vznikne aj prechodom
¾udí do druhého kapitalizaèného piliera. Ten vak chce
vláda v prvých rokoch vykry peniazmi z privatizácie.
V Národnej banke Slovenska je na tento úèel zatia¾ odloených 65 miliárd korún. Kým ¾udia, ktorí vstúpia
v januári 2005 po prvýkrát na trh práce, si budú musie
na dôchodok povinne spori, ostatní budú ma na rozhodnutie 18 mesiacov (t.j. do júna 2005). Po uplynutí
roka a pol od spustenia reformy súèasní poistenci u nebudú môc do nového systému vstúpi. ¼uïom, ktorí
sa rozhodnú spori, bude takmer polovicu ich odvodov
spravova súkromná spoloènos, ktorá bude ich peniaze investova na kapitálových trhoch. Ich penzie sa tak
budú sklada z dvoch èastí: prvú im bude vypláca tak
ako doteraz Sociálna poisovòa, druhú bude tvori
zostatok na ich osobnom úète, ktorý bude zhodnotený
o výnosy. Zatia¾ èo dôchodky, ktoré budú vyplácané zo
Sociálnej poisovne, by mali dosahova 50 percent
z priemerných zárobkov poistenca, penzie zo sporenia
by sa mali pohybova v rozpätí od 53 do 58 percent
z priemernej mzdy. V priebehu roka 2004 by sa mali silné
finanèné spoloènosti uchádza na ministerstve práce
o licenciu dôchodkovej správcovskej spoloènosti. Podmienkou jej získania bude základné imanie spoloènosti
vo výke 300 miliónov korún a 50-tisíc poistencov.
Kontrolu nad hospodárením spoloèností bude vykonáva Úrad pre finanèný trh. Peniaze sporite¾ov budú
vedené na osobných úètoch a v prípade smrti sporite¾a sa stanú predmetom dedenia pozostalých. Odvodové príspevky bude síce vybera Sociálna poisovòa,
nezostanú vak na jej úète, ale budú smerova na úèet
Národnej banky. Dôchodkové správcovské spoloènosti
(DSS) nebudú týmito peniazmi fyzicky disponova. Uloené budú toti u depozitára, ktorým budú komerèné
banky. Za správu majetku obèanov si vak DSS budú
úètova poplatky, ktorých maximálnu výku urèuje zákon. Zákonom bude obmedzené aj investovanie týchto
peòazí (a 50 percent majetku ¾udí sa musí investova
na domácom trhu). Odborníci vak varujú, e domáci trh
nie je rozvinutý, väèie výnosy by ¾uïom zabezpeèili
trhy zahranièné. Dôchodkové spoloènosti budú ponúka klientom tri dôchodkové fondy od konzervatívneho po rizikovejí rastový fond. Sporite¾om budú musie
garantova minimálne výnosy, ktoré ak nedosiahnu,
vznikne im povinnos doplati ich zo svojho rezervného fondu. Klienti budú ma právo v prípade nespokojnosti alebo z iného dôvodu DSS zmeni. Bezplatne tak
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budú môc urobi raz do roka. Prvé dôchodky
z druhého piliera sa budú vypláca po 10 rokoch od
spustenia reformy. Sporenia sa tak budú môc zúèastni aj ¾udia, ktorí budú ma v èase spustenia II. piliera
52 rokov. V prípade, e dôchodková spoloènos spreneverí peniaze sporite¾ov, za spôsobené kody bude
zodpoveda Sociálna poisovòa do polovice rezervného fondu. Ak jej nebudú staèi na uspokojenie
vetkých nárokov peniaze, zostatok sa bude vypláca
zo tátneho rozpoètu.

Tab. 1. Odvodové povinnosti zamestnávate¾ov
Poistenie (odvod)

Starý systém Nový systém
(do roku 2003) (od roku 2004)

Dôchodkové

21,6

21,75*

Poistenie v nezamestnanosti

2,75

1,0

3,4

1,4

Garanèný fond

0,25

0,25

Zdravotné

10,0

10,0

Nemocenské

Úrazové
Spolu

0,5

0,8

38,5

35,2

*odvody do starobného poistenia, invalidného poistenia a do
tzv. rezervného fondu

Tab. 2. Odvodové povinnosti zamestnancov
Poistenie (odvod)

Starý systém Nový systém
(do roku 2003) (od roku 2004)

Dôchodkové

6,4

7,0**

Poistenie v nezamestnanosti

1,0

1,0

Nemocenské

1,4

1,4

Zdravotné
Spolu

4,0

4,0

12,8

13,4

** za kadé nezaopatrené diea sa zamestnancovi zníia odvody o 0,5 percenta

Tab. 3. Odvody samostatne zárobkovo èinných osôb
Poistenie (odvod)
Dôchodkové
Nemocenské
Zdravotné
Poistenie v nezamestnanosti
Rezervný fond
Spolu

Starý systém Nový systém
(do roku 2003) (od roku 2004)
28,0

26,0

4,8

4,4

14,0

14,0

3,0

dobrovo¾né
2,02,5

neplatilo sa
49,8
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2,75
49,1

Dobrovo¾né (doplnkové) dôchodkové poistenie
(tretí pilier)
V tomto pilieri sa predpokladá zruenie daòového zvýhodnenia, ktoré má by nahradené tátnou prémiou, na
ktorú by mali ma úèastníci tohto systému nárok. Zatia¾
sa tento systém nepodarilo zavies pre irokú kritickú
reakciu verejnosti. Zatia¾ daòové zvýhodnenie pre zamestnávate¾a a zamestnanca zostáva aj v roku 2004, tzn.
e zamestnanci a samostatne zárobkové osoby si budú
moc z daòového základu odpoèíta 10 % z príjmu, maximálne vak 24 000 Sk. Príspevky zamestnávate¾ov na
doplnkové dôchodkové poistenie, ktoré platí zamestnávate¾ za zamestnancov, sú jeho daòovým výdavkom.
Dávky doplnkového dôchodkového poistenia sú príjmami z kapitálového majetku, prièom do základu dane sa
zahàòajú tieto príjmy zníené o zaplatené vklady alebo
poistné. To znamená, e zdaòované budú iba výnosy
z poistného zaplateného na doplnkové dôchodkové poistenie sadzbou vo výke 19 %.
Odvody do poistných fondov
Odvodové povinnosti sa zníili zamestnávate¾om
o 3,3 % (zníením poistenia v nezamestnanosti o 1,75 %
a nemocenského poistenia o 2,0 % a naopak zvýením
dôchodkového poistenia o 0,15 % a úrazového o 0,3 %)
a samostatne zárobkovo èinným osobám o 0,65 % (zníením dôchodkového poistenia o 2,0 %, nemocenského
o 0,4 %, poistenia v nezamestnanosti o 0,51,0 %
a zavedením platby do rezervného fondu) naopak zamestnancom sa zvýili o 0,6 % (zvýením dôchodkového
poistenia o 0,6 %).
Výhrady analytikov
Viacerí ekonómovia upozoròujú, e ani sporenie v súkromnej sfére nezaruèí ¾uïom vyie dôchodky oproti tým,
ktoré vypláca Sociálna poisovòa. Správcovské spoloènosti toti nebudú ma vytvorené vhodné podmienky na
investovanie a zhodnocovanie peòazí. Kritizujú najmä
nariadenie, pod¾a ktorého musia správcovské spoloènosti polovicu prostriedkov investova na Slovensku. Stanovenie tohto limitu nepovaujú za astné rieenie,
keïe zniuje budúce výnosy a tým aj budúce dôchodky. Slovenský kapitálový trh na to nie je pripravený, ak
sa majú peniaze zhodnocova, je nutné investova
v zahranièí. Ak by sa peniaze nezhodnotili, ¾uïom sa
sporenie neoplatí, pretoe v rámci takzvaného prvého
piliera by dostávali vyie dôchodky zo Sociálnej poisovne.
Keby väèina z dnených pracujúcich zostala v súèasnom systéme, kedy mladí robia na penzie dôchodcom,
druhý dôchodkový pilier zameraný na sporenie by sa
rozbiehal len ve¾mi pomaly. To by mohlo pod¾a expertov
spôsobi akosti. Povinnos investova 50 percent
prostriedkov na Slovensku navrhla vláda, aby podporila
rozvoj domácej ekonomiky. Poslanci v parlamente chceli
tento limit zrui, prípadne zníi na 40 percent. Keïe
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nepreiel ani jeden pozmeòovací návrh, hranica zostáva,
väèina ekonómov ju vak povauje za problematickú.
Ministerstvo práce pripúa, e do roku 2005, kedy si
¾udia majú zaèa odklada prvé peniaze, sa zákon ete raz
upraví a tento limit sa môe zmeni.
Ak budú na Slovensku atraktívne monosti investovania do cenných papierov, tak fondy do nich budú investova aj bez toho, aby im niekto stanovil limit, pripomínajú analytici. Ak teda teraz budú fondy nútené investova do cenných papierov, hoci nebudú atraktívne monosti, pod¾a neho to znamená nií budúci výnos.
Dôchodková reforma nemôe pod¾a nich slúi ako podpora kapitálovému trhu.
Kritické názory
Pod¾a opozície základnou ideou zákona o pomoci
v hmotnej núdzi je retrikcia na úkor najchudobnejej
èasti obyvate¾stva. Proti zákonu protestovali i Rómovia.
Zníi sa ivotná úroveò rómskych rodín, budú musie
emigrova, tvrdí Alexander Patkoló, predseda Rómskej
iniciatívy Slovenska.
Opozièné strany tvrdia, e takáto reforma je sociálne
necitlivá a hlavne riziková, pretoe v prípade vysokého
záujmu o druhý pilier nebude dostatok prostriedkov na
dôchodky súèasných penzistov a e chýbajú alternatívne dopadové túdie. Pod¾a Konfederácie odborových
zväzov (KOZ) parlament schválil asociálne zákony, ktoré
nezaruèujú primeraný dôchodok na dôstojný ivot v starobe. Zastupite¾ský zbor sa zachoval spoloèensky nezodpovedne, pretoe nielene neurobil niè proti chudobe
a sociálnemu vylúèeniu ve¾kej èasti dôchodcov, ale naopak, zvýil ete poèet dôchodcov ohrozených chudobou. Pod¾a KOZ na Slovensku vybuchla sociálna bomba,
ktorá pochovala sociálnu solidaritu, spravodlivos a sociálne istoty. Schválené zákony, tak ako celá dôchodková reforma, oobraèujú chudobných a zvýhodòujú
bohatých, preto je pre odbory neprijate¾ný. Prezident
republiky, ktorý odporuèil zákon ako celok neschváli,
(parlament vak v opakovanom hlasovaní prelomil veto
prezidenta republiky) mal výhrady najmä k jeho antisociálnosti voèi nízkopríjmovým skupinám, ktoré budú ma
po novom pod¾a neho výrazne niie dôchodky. Kriticky
sa okrem iného vyjadril aj k rýchlemu tempu zvyovania
dôchodkového veku.
REFORMA TRHU PRÁCE A STRATÉGIE
ZVYOVANIA ZAMESTNANOSTI
Od roku 2004 sa úrady práce a odbory sociálnych vecí
pri okresných a krajských úradoch zluèujú do pecializovanej tátnej správy v oblasti sociálnych vecí a sluieb
zamestnanosti. Pod¾a ministerstva práce takýmto spôsobom dôjde k zefektívneniu tátnej správy, keïe sociálne odbory a úrady práce sa v prevanej miere starajú o tú
istú skupinu obyvate¾ov, teda nezamestnaných. Nová
pecializovaná tátna správa sa bude kumulovane zaobera poskytovaním dávok tátnej sociálnej podpory,
ako napríklad prídavky na deti a sociálnej pomoci, èo
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majú v kompetencii okresné úrady, ako aj aktívnou politikou trhu práce a ïalími èinnosami, ktoré do roku 2003
vykonával Národný úrad práce (NÚP). Spojením oboch
zloiek a ich pracovníkov, a tým aj èiastoèným odbúraním
administratívy, pritom vznikne väèí priestor, aby sa úrady mohli viac venova priamo klientom.
Súèasne dôjde aj k úspore úradníkov, ktorých poèet sa
v prvej etape zníi o 1 000 a v nasledujúcej zrejme o ïalích 500. Obèania v iadnom prípade nebudú za vybavovaním svojich záleitostí dochádza ïalej ako teraz,
keïe okrem 45 územných úradov bude k dispozícii aj 88
detaovaných pracovísk. Okrem toho sa tým pod¾a ministerstva práce vytvorí priestor presunú pracovníkov
do terénu, teda na priamu prácu s ¾uïmi. Vetci, ktorí
chodili za sociálnymi dávkami alebo pre podporu, budú
aj po schválení zákona dochádza na tie isté úrady. Ústredie Národného úradu práce sa zmenilo na Ústredie verejných sluieb zamestnanosti, práce a sociálnych vecí,
jeho riadite¾a menuje vláda na návrh ministra práce a nie
priamo minister.
Zákon o slubách zamestnanosti je úzko previazaný so
zákonom o sociálnom poistení, keïe ten doterajiu pôsobnos Národného úradu práce v èasti poistenia
v nezamestnanosti a garanèného poistenia presúva na
Sociálnu poisovòu. Ostatné kompetencie úradov práce
v oblasti aktívnej politiky trhu práce a spolupráce s nezamestnanými v zmysle schváleného zákona od roku
2004 preberajú nové pecializované úrady sociálnych
vecí. Tieto úrady tak poskytujú dávky tátnej sociálnej
podpory, ako napríklad prídavky na deti, ale aj dávky sociálnej pomoci a kompenzácie zdravotne postihnutým.
Nové Ústredie práce a sociálnych vecí je priamo rozpoètovo napojené na ministerstvo práce. Hlavným dôvodom
na zmeny v systéme poskytovania sluieb zamestnanosti je potreba modernizácie výkonu sluieb zamestnanosti, vytvori podmienky pre ich flexibilné organizovanie
a poskytovanie v závislosti od diferencovaných potrieb
uchádzaèov o zamestnanie, pri dôraze na zlepenie práce
so znevýhodnenými uchádzaèmi o zamestnanie. Sluby
zamestnanosti budú financované prostredníctvom tátneho rozpoètu a z Európskeho sociálneho fondu. Podmienkou na nárok poberania podpory v nezamestnanosti
je, aby bol nezamestnaný obèan poistený aspoò tri roky
z posledných tyroch rokov. Dostáva monos plati si
poistné z vyieho vymeriavacieho základu, jeho maximálna výka je urèená trojnásobkom veobecného vymeriavacieho základu (priemernej mzdy). Výka dávky je
jednotná, rovnako ako doba jej poberania  50 % a es
mesiacov (s výnimkou rokov 2004 a 2005, v ktorých bude
podpora niia). Dochádza k zvýenému saturovaniu
poistného fondu odvodmi lepie zarábajúcich poistencov a zároveò k urèitému udraniu ivotného statusu prísluníkov tejto skupiny, ktorí tie nie sú proti strate
zamestnania imúnni.
Nový zákon o slubách zamestnanosti zároveò vytvára právny rámec na poskytovanie sluieb zamestnanosti
inými subjektami ako sú orgány tátnej správy. Zásadným spôsobom sa navrhuje sprísni podmienky pre spoluprácu uchádzaèov o zamestnanie s územným úradom
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zavedením povinnosti pre uchádzaèa o zamestnanie by
k dispozícii územnému úradu do 14 dní od vyzvania, preukazova h¾adanie si zamestnania dlhodobo nezamestnanými uchádzaèmi o zamestnanie kadých 7
kalendárnych dní a vytvorením legislatívnych podmienok pre povinnú úèas uchádzaèov o zamestnanie v projektoch udriavania pracovných návykov formou
meních obecných sluieb a dobrovo¾níckych prác pre
obec. Aktívne opatrenia na trhu práce sa upravujú jednak ako nárokové a aj ako nenárokové, vrátane úhrady
cestovných výdavkov uchádzaèom o zamestnanie do
miesta konania aktivít vymedzených v individuálnom
akènom pláne. Poskytovanie príspevkov na podporu zamestnania znevýhodnených uchádzaèov o zamestnanie
a na podporu prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej èinnosti je upravené tak, aby bolo
moné diferencova ich celkovú výku.
ZÁVER
Reforma sociálneho systému aj cez nesporné pozitívne
a najmä razantné kroky rieenia, ktoré zvýhodòujú pracujúcich ¾udí, mnohých neprinúti, aby si zamestnanie
skutoène h¾adali. Pod¾a ekonómov je to aj preto, e zmeny
v sociálnej oblasti nie sú zladené aj s ostatnými oblasami, napríklad cestovaním èi bývaním. ¼udí stále budú
brzdi napríklad nefungujúci trh s bytmi, drahý benzín aj
cestovné v doprave, pre ktoré sa im neoplatí dochádza
alebo sahova sa za prácou. Bývanie je spravidla drahie tam, kde sú pracovné príleitosti. Navye vyie ceny
energií nevytvárajú priestor na zníenie nákladov na stavebné práce, a teda ani na cenovo dostupnejie bývanie.
Zmeny v sociálnom systéme pre nepreviazanos s ostatnými oblasami ivota sú zatia¾ len experimentom. Najmä
v strednom a východnom Slovensku pocítia viacerí ¾udia tvrdý zásah do svojej ivotnej úrovne, najmä ak nebudú môc vyuíva vetky dávky, ktoré tát vypláca
aktívnym sociálne odkázaným. Dôsledky nároèných re-

foriem tak najviac budú znáa práve najzranite¾nejie
skupiny obyvate¾stva.
ivotná úroveò obèanov SR v dôsledku uskutoèòovaných reforiem a dosahov integrácie do EÚ v najbliích
rokoch klesne. Pritom oèakávaný nárast výdavkov domácností v roku 2004 nebude súvisie iba so vstupom do
EÚ. Napríklad zjednotenie dane z príjmov na 19 % bude
znamena i vyie zráky z miezd pre urèité príjmové skupiny. Rovnú daò z príjmov vo výke 19 % pozitívne pocítia najmä ¾udia, ktorí zarábajú málo (pod 10 000 Sk
mesaène), alebo ve¾a (nad 21 00 Sk mesaène). Vyie
výdavky domácností v roku 2004 priniese aj zjednotenie
dane z pridanej hodnoty na 19 %, keïe na túto úroveò
sa zvýi zo 14 % daò na potraviny, energií, liekov èi stavebných prác a ïalie tovary základnej spotreby. Za dôsledok vstupu do EÚ sa dá èiastoène povaova aj rast
regulovaných cien, keïe EÚ iada, aby sa SR priblíila
k minimálnym cenám na jej liberalizovaných trhoch.
V roku 2004 sa zdrauje i cena energií pre domácnosti.
Cena plynu sa zvýi o 33 %, elektriny o 9,9 %, cena tepla
vzrastie minimálne o 30 Sk/GJ.
Sociálne dávky u nie sú náhradou príjmu. Zostali len
výpomocou v núdzi, z ktorej sa treba dosta len vlastnou
aktivitou. Táto zmena pre mnohých obèanov  najmä
s vyím poètom detí, kde sa dávky zníili  znamená výrazné zníenie príjmu. To dokazujú niektoré nepokoje najmä rómskeho obyvate¾stva na východe Slovenska spojené s rabovaním a nájazdmi na predajne s potravinami.
Prijatie reformných zákonov nebolo spojené s alternatívnymi kvantifikáciami a dopadovými túdiami. To
môe vzbudzova do istej miery oprávnené obavy
a skepsu z h¾adiska bezkonfliktného sociálneho vývoja
obyvate¾stva, najmä v handicapovaných segmentoch
spoloènosti. Urèitým rizikom pre dlhodobejiu akceptáciu týchto právnych noriem môe by aj skutoènos, e
nové sociálne zákony neboli prijaté irím konsenzom.
Z tohto dôvodu sa môu javi aj ako nevyargumentované a jednostranné, so vetkými dôsledkami k vlastnému
osudu.
Dolo 2. 2. 2004

Kontaktná adresa:
PhDr. Stanislav Buchta CSc., Výskumný ústav ekonomiky po¾nohospodárstva a potravinárstva, Trenèianská 55,
824 80 Bratislava, Slovenská republika
tel: +421 258 243 297, e-mail: buchta@vuepp.sk

AGRIC. ECON. – CZECH, 50, 2004 (4): 177–183

183

