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 V pondelok 30. júla t.r. rokovala Hospodárska a sociálna rada (tripartita), ktorá okrem 

ostatných bodov prerokovala aj Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003   Z. z. 

o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Zmyslom právnej úpravy tohto zákona je zahrnutie niektorých skupín pracovníkov do povinného 

sociálneho poistenia ako napr. pracovníkov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru. KOZ SR považuje za neprijateľné zmeny navrhnuté v ustanovení § 63 

ods. 3, na základe ktorých by sa mala zvýšiť redukcia osobného mzdového bodu, ktorý má hodnotu 

vyššiu ako 1,25 priemerného osobného mzdového bodu (POMB). Z rozdielu v hodnote POMB medzi 

1,25 a 3 sa v tomto roku započítava pri výpočte dôchodku 84 %. V priebehu rokov 2013 až 2018 sa 

započítaná hodnota POMB z rozdielu medzi 1,25 a 3 navrhuje postupne znížiť až na 60 %. Takáto 

zmena veľmi negatívne zasiahne ekonomickú situáciu veľkej časti budúcich dôchodcov v blízkej 

budúcnosti aj v dlhodobej  perspektíve. Navrhnutou redukciou započítaného POMB sa významnou 

mierou zníži zásluhovosť v povinnom systéme dôchodkového zabezpečenia a dôsledkom takéhoto 

opatrenia budú ešte chudobnejší dôchodcovia ako sú v súčasnosti. KOZ SR žiadala  zachovať 

súčasnú výšku redukcie osobného mzdového bodu nad 1,25 vo výške 84 %. Navrhovaná zmena 

zákona tiež rieši druhy pilier dôchodkového poistenia, kde sa navrhuje redukovať výšku príspevkov na 

II. pilier. Rada nedospela k dohode z dôvodu nesúhlasu AZZZ SR, RÚZ, ZMOS a KOZ SR a 

odporučila akceptované pripomienky riešiť prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov  v NR SR. 

 

     Nie menej dôležitým bodom bolo prerokovanie návrhu na úpravu sumy mesačnej minimálnej 

mzdy na rok 2013. Keďže k dohode medzi KOZ SR a zamestnávateľskými zväzmi AZZZ, RÚZ 

a ZMOS nedošlo,  vláda predložila svoj návrh na úpravu sumy minimálnej mzdy, a to vo výške 

3,2%, čo je 337,70 €. S týmto návrhom nesúhlasili zamestnávatelia ani odbory a preto o výške bude 

rozhodovať vláda na svojom rokovaní. Záver z rokovania bol: Rada nedospela k dohode na úprave 

sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2013. 
  

    

 

Spotrebiteľské ceny na Slovensku v júni tohto roka rástli v medziročnom porovnaní rýchlejšie, ako 

bol priemer eurozóny aj celej EÚ. 

 Medziročná inflácia slovenských spotrebiteľských cien podľa harmonizovaného indexu 

Európskej únie (HICP) bola na úrovni 3,7 %. Priemer za eurozónu bol na úrovni 2,4 % a 

spotrebiteľské ceny v celej EÚ v máji medziročne vzrástli o 2,6 %.´ 
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