
PripravovanPripravovanéé zmeny od 1.1. 2012zmeny od 1.1. 2012



SSúúččasný systasný systéémm
HrubHrubáá mzda =  HMmzda =  HM

PoistnPoistnéé ZZ--caca na SP =   9,4 %  z HMna SP =   9,4 %  z HM
PoistnPoistnéé ZZ--caca na ZP =   4 %     z HMna ZP =   4 %     z HM
PoistnPoistnéé ZZ--caca spolu  = 13,4% z HMspolu  = 13,4% z HM

PoistnPoistnéé ZZ--ľľaa na SP = 25,2 % z HMna SP = 25,2 % z HM
PoistnPoistnéé ZZ--ľľaa na ZP =  10 %    z HMna ZP =  10 %    z HM
PoistnPoistnéé zamzam--eeľľaa spolu = 35,2% z HMspolu = 35,2% z HM

Max.vymeriavacMax.vymeriavacíí zzááklad na SP a ZPklad na SP a ZP

ZZááklad dane  = HM klad dane  = HM -- PoistnPoistnéé zamzam--caca
ZdaniteZdaniteľľný prný prííjem = Zjem = Zááklad dane klad dane -- NNČČZDZD

NNČČZD  roZD  roččnnáá =  19,2 * =  19,2 * ŽŽMM
NNČČZD mesaZD mesaččnnáá =     1,6 *=     1,6 *ŽŽM  (296,60M  (296,60€€)) –– do          do          

31.12.201131.12.2011

ŽŽM do 30.6.2011: 185,38M do 30.6.2011: 185,38€€

Reformný systReformný systéémm
SuperhrubSuperhrubáá mzda = 34,4% z HMmzda = 34,4% z HM

PoistnPoistnéé ZZ--caca na SP =  19 %  zo na SP =  19 %  zo SuperhrubejSuperhrubej mzdymzdy
PoistnPoistnéé ZZ--caca na ZP =   9 %  zo na ZP =   9 %  zo SuperhrubejSuperhrubej mzdymzdy
PoistnPoistnéé ZZ--caca spolu = 28% zo spolu = 28% zo SuperhrubejSuperhrubej mzdymzdy

PoistnPoistnéé ZZ--ľľaa na na ÚÚP = 0,6 % zo P = 0,6 % zo superhrubejsuperhrubej mzdymzdy
PoistnPoistnéé ZZ--ľľaa na ZP = 0na ZP = 0
PoistnPoistnéé ZZ--ľľaa spolu = 0,6% zo SHM (0,8%z dnespolu = 0,6% zo SHM (0,8%z dneššnej nej 

hrubej mzdy)hrubej mzdy)

Max. poistnMax. poistnéé na SP a ZP, SP = 8954,58na SP a ZP, SP = 8954,58€€/rok/rok
ZP = 4241,64ZP = 4241,64€€/ rok/ rok

ZZááklad  dane =klad  dane =SuperhrubSuperhrubáá mzda(SHM)mzda(SHM)
ZdaniteZdaniteľľný prný prííjem = SHM jem = SHM –– NNČČZDZD

NNČČZD roZD roččnnáá = 18 * = 18 * ŽŽMM
NNČČZD mesaZD mesaččnnáá = 1,5 * = 1,5 * ŽŽM  (284,75M  (284,75€€) od 1.1.2012) od 1.1.2012

ŽŽM od 1.7. 2011 do 30.6. 2012: 189,83M od 1.7. 2011 do 30.6. 2012: 189,83€€



Zmeny v zZmeny v záákone o SPkone o SP
ZruZruššenie fondovenie fondovéého hospodho hospodáárenia SPrenia SP

GaranGaranččnnáá ddáávka ako vka ako ššttáátna socitna sociáálna dlna dáávka poskytovanvka poskytovanáá zo zo ŠŠR R –– vyvyňňatie atie 
zo SPzo SP

Stanovenie Stanovenie max.poistnmax.poistnééhoho na SP na SP –– 4241,64 Eur ro4241,64 Eur roččnene

zmena vymeriavacieho zzmena vymeriavacieho záákladu na urkladu na urččenie senie súúm dm dáávok v nezamestnanosti, vok v nezamestnanosti, 
nemocenskej a nemocenskej a úúrazovej drazovej dáávky vky 

Diferencovanie dDiferencovanie dĺžĺžky poskytovania dky poskytovania dáávky v nezamestnanosti a zmena vky v nezamestnanosti a zmena 
vývýššky dky dáávky v nezamestnanostivky v nezamestnanosti

NovNováá úúprava valorizaprava valorizaččnnéého mechanizmu dôchodkových dho mechanizmu dôchodkových dáávok od vok od 
1.1.20131.1.2013

AutomatickAutomatickéé zvyzvyššovanie dôchodkovovanie dôchodkovéého veku od 1.1. 2016ho veku od 1.1. 2016

Zmena urZmena urččovania dôchodkovej hodnoty po roku 2015ovania dôchodkovej hodnoty po roku 2015



ZruZruššenie fondovenie fondovéého hospodho hospodáárenia SPrenia SP

Dnes Dnes 

kakažždý druh poistndý druh poistnéého v SP mho v SP máá vytvorený svoj vlastný fondvytvorený svoj vlastný fond

●● NemocenskNemocenskéé –– fond nemocenskfond nemocenskéého poisteniaho poistenia
●● DôchodkovDôchodkovéé poistenie poistenie –– fond fond dôch.poisteniadôch.poistenia**
●● ÚÚrazovrazovéé poistenie poistenie –– fond fond úúrazovrazovéého poisteniaho poistenia
●● GaranGaranččnnéé poistenie poistenie –– fond garanfond garanččnnéého poisteniaho poistenia
●● Poistenie v nezamestnanosti Poistenie v nezamestnanosti –– fond poistenia v nezamestnanostifond poistenia v nezamestnanosti
●● Rezervný fond solidarityRezervný fond solidarity

* * DeficitnDeficitnéé hospodhospodáárenie tohto fondu je urenie tohto fondu je užž dnes financovandnes financovanéé cez ostatncez ostatnéé
uvedenuvedenéé fondy, najmfondy, najmää cez prebytkový fond rezervncez prebytkový fond rezervnéého fondu solidarity, ho fondu solidarity, 
prebytkovprebytkovéého fondu ho fondu úúrazovrazovéého poistenia, poistenia v nezamestnanosti a ho poistenia, poistenia v nezamestnanosti a 
nemocensknemocenskéého poisteniaho poistenia



Od januOd januáára 2012ra 2012

ZruZruššenie fondovenie fondovéého hospodho hospodááreniarenia
ZruZruššenie rezervnenie rezervnéého fondu solidarityho fondu solidarity
ZruZruššenie fondu garanenie fondu garanččnnéého poistenia ho poistenia –– garangaranččnnáá ddáávka, ktorvka, ktoráá sa dnes sa dnes 

vyplvyplááca pri platobnej neschopnosti zamestnca pri platobnej neschopnosti zamestnáávatevateľľa, sa bude a, sa bude 
poskytovaposkytovaťť ako ako ššttáátna socitna sociáálna dlna dáávka vka zo zo ššttáátneho rozpotneho rozpoččtutu!!

Vytvorený bude len Vytvorený bude len jeden fond socijeden fond sociáálneho poistenia, lneho poistenia, ktorýktorý nahradnahradíí
vvššetky doterajetky doterajššieie a a samostatný fond samostatný fond úúrazovrazovéého poisteniaho poistenia



DDáávka v nezamestnanostivka v nezamestnanosti

65%65% denndennéého vymeriavacieho zho vymeriavacieho záákladu pokladu poččas as prvých dvoch prvých dvoch 
mesiacovmesiacov

45%45% denndennéého vymeriavacieho zho vymeriavacieho záákladu kladu od tretieho do konca od tretieho do konca 
šštvrttvrtéého mesiacaho mesiaca

35%35% denndennéého vymeriavacieho zho vymeriavacieho záákladu odkladu od piateho do konca piateho do konca 
ššiesteho mesiacaiesteho mesiaca

V sV súúččasnostiasnosti
50% denn50% dennéého vymeriavacieho zho vymeriavacieho záákladu pokladu poččas as ššiestich mesiacoviestich mesiacov



Zmena vymeriavacieho zZmena vymeriavacieho záákladukladu

VymeriavacVymeriavacíí zzááklad na urklad na urččenie senie súúm dm dáávok v nezamestnanosti,vok v nezamestnanosti,
nemocenskej a nemocenskej a úúrazovej drazovej dáávky sa bude urvky sa bude urččovaovaťť ako podiel ako podiel 

vymeriavacieho zvymeriavacieho záákladu a koeficientu 1,344. kladu a koeficientu 1,344. 

VymeriavacVymeriavacíí zzááklad dnes je Hrubklad dnes je Hrubáá mzda, po novom mzda, po novom superhrubsuperhrubáá mzda. mzda. 
VymeriavacVymeriavacíí zzááklad (klad (superhrubsuperhrubáá mzda) na mzda) na úúččely vyely vyššššie uvedených ie uvedených 
ddáávok sa ale znvok sa ale zníížži koeficientom 1,344, i koeficientom 1,344, ččo znameno znamenáá, , žže aj napriek e aj napriek 
vyvyššššiemu vymeriavaciemu ziemu vymeriavaciemu záákladu k zvýkladu k zvýššeniu deniu dáávok nedôjde.vok nedôjde.



NemocenskNemocenskéé (od 11.d(od 11.dňňa PN, ktora PN, ktoréé vyplvyplááca socica sociáálna poislna poisťťovovňňa) je dnes 55% a) je dnes 55% 
denndennéého vymeriavacieho zho vymeriavacieho záákladu, denný vymeriavackladu, denný vymeriavacíí zzááklad sa vypoklad sa vypoččííta  ta  

DVZ = vymeriavacDVZ = vymeriavacíí zzááklad (hrubklad (hrubáá mzda) v rozhodujmzda) v rozhodujúúcom obdobcom obdobíí / / 
popoččet dnet dníí rozhodujrozhodujúúceho obdobia.ceho obdobia.

Zamestnanec mZamestnanec máá dnes v jednotlivých mesiacoch rozhodujdnes v jednotlivých mesiacoch rozhodujúúceho obdobia ceho obdobia 
rovnaký vymeriavacrovnaký vymeriavacíí zzááklad 1000 Eur, za 12 mesiacov 12 x 1000 = 12000 klad 1000 Eur, za 12 mesiacov 12 x 1000 = 12000 

denný vymeriavacdenný vymeriavacíí zzááklad pre urklad pre urččenie nemocenskej je nasledovný  1000 x 12 enie nemocenskej je nasledovný  1000 x 12 
/365 = 32,87Eur, jeho nemocensk/365 = 32,87Eur, jeho nemocenskáá je:je:

0,55 x 32,87 x 30 (v mesiaci, ktorý m0,55 x 32,87 x 30 (v mesiaci, ktorý máá 30 30 kal.dnkal.dníí) = ) = 542,52542,52€€

Po novom, ak zamestnanec bude maPo novom, ak zamestnanec bude maťť v jednotlivých mesiacoch rozhodujv jednotlivých mesiacoch rozhodujúúceho ceho 
obdobia rovnaký vymeriavacobdobia rovnaký vymeriavacíí zzááklad (klad (superhrubsuperhrubúú mzdu mzdu -- nakonakoľľko pojem ko pojem 
hrubhrubáá mzda umzda užž nebude) 1344 Eur, t.j. 1344 x 12 = 16128 za rok, tento nebude) 1344 Eur, t.j. 1344 x 12 = 16128 za rok, tento 
vymeriavacvymeriavacíí zzááklad sa upravklad sa upravíí nasledovne: bunasledovne: buďď 16128/1,344 = 12000, resp. 16128/1,344 = 12000, resp. 
1344/1,344 = 1000 x 12 = 12000, potom denný vymeriavac1344/1,344 = 1000 x 12 = 12000, potom denný vymeriavacíí zzááklad bude klad bude 
12000/365 = 32,8712000/365 = 32,87€€, jeho nemocensk, jeho nemocenskáá budebude

0,55 x 32,87 x 30 = 0,55 x 32,87 x 30 = 542,52542,52€€



ValorizaValorizaččný mechanizmus dôchodkových dný mechanizmus dôchodkových dáávokvok

DnesDnes
Tzv. Tzv. ššvajvajččiarska metiarska metóóda, t.j. kada, t.j. kažždorodoroččne od 1.1. sa zvyne od 1.1. sa zvyššuje dôchodkovuje dôchodkováá ddáávka o vka o 

percento urpercento urččenenéé ako ako 
▼▼

SSúúččet polovice percenta medziroet polovice percenta medziroččnnéého rastu spotrebiteho rastu spotrebiteľľských cien a polovice percenta ských cien a polovice percenta 
medziromedziroččnnéého rastu priemernej mzdy v hospodho rastu priemernej mzdy v hospodáárstve SR za prvý polrok roka, ktorý rstve SR za prvý polrok roka, ktorý 
predchpredcháádza bedza bežžnnéému roku (mu roku (ččiižže pre rok 2011 sa bral do e pre rok 2011 sa bral do úúvahy prvý polrok 2010) vahy prvý polrok 2010) ––
v roku 2011 valorizv roku 2011 valorizáácia o 1,8%cia o 1,8%

Po novom Po novom 

PoPoččas prechodnas prechodnéého obdobia ho obdobia od 2013 do konca 2016od 2013 do konca 2016 –– o o pevnpevnúú sumusumu ururččenenúú v v 
zzáávislosti od priemernvislosti od priemernéého medziroho medziroččnnéého rastu spotrebiteho rastu spotrebiteľľských cien ských cien za domza domáácnosti cnosti 
dôchodcov za prvý polrok (tzv. dôchodcovskdôchodcov za prvý polrok (tzv. dôchodcovskáá inflinfláácia)cia), ktorý predch, ktorý predcháádza dza 
prprííslusluššnnéému kalendmu kalendáárnemu roku  rnemu roku  z priemernej sumy jednotlivých druhov z priemernej sumy jednotlivých druhov 
dôchodkov k 30.jdôchodkov k 30.júúnunu, ktorý predch, ktorý predcháádza prdza prííslusluššnnéému roku, v ktorom sa zvymu roku, v ktorom sa zvyššovanie ovanie 
vykonvykonááva, va, ččiižže pri zvye pri zvyššovanovaníí od 2013 sa bude braod 2013 sa bude braťť do do úúvahy dôchodcovskvahy dôchodcovskáá inflinfláácia cia 
za 1.polrok 2012 a priemerný dôchodok k 30.jza 1.polrok 2012 a priemerný dôchodok k 30.júúnu 2012. nu 2012. 

Od 1.1. 2017Od 1.1. 2017 zvyzvyššovanie dôchodkových dovanie dôchodkových dáávok o percento vok o percento medziromedziroččnnéého rastu ho rastu 
dôchodkovej infldôchodkovej infláácie za prvý polrokcie za prvý polrok kalendkalendáárneho roka, ktorý predchrneho roka, ktorý predcháádza dza 
prprííslusluššnnéému roku, v ktorom sa zvymu roku, v ktorom sa zvyššovanie vykonovanie vykonááva, va, ččiižže pri zvye pri zvyššovanovaníí od 1.1. 2017 od 1.1. 2017 
sa bude brasa bude braťť do do úúvahy tzv. dôchodcovskvahy tzv. dôchodcovskáá inflinfláácia za prvý polrok 2016.cia za prvý polrok 2016.



AutomatickAutomatickéé predlpredlžžovanie dôchodkovovanie dôchodkovéého vekuho veku

Od 1.1. 2016 vOd 1.1. 2016 vžždy od 1.janudy od 1.januáárara

PodPodľľa vzorcaa vzorca

365 x ( priemern365 x ( priemernáá strednstrednáá ddĺžĺžka ka žživota za prvivota za prvéé referenreferenččnnéé obdobie obdobie ––
priemernpriemernáá strednstrednáá ddĺžĺžka ka žživota za druhivota za druhéé referenreferenččnnéé obdobie)obdobie)

PrvPrvéé referenreferenččnnéé obdobieobdobie –– 5 po sebe id5 po sebe idúúcich kalendcich kalendáárnych rokov, zarnych rokov, začčíína na 
kalendkalendáárnym rokom, ktorý sedem rokov predchrnym rokom, ktorý sedem rokov predcháádza prdza prííslusluššnnéému mu 
kalendkalendáárnemu roku, v ktorom sa mrnemu roku, v ktorom sa máá predpredĺžĺžiiťť dôchodkový vek  a kondôchodkový vek  a konččíí
kalendkalendáárnym rokom, ktorý 3 roky predchrnym rokom, ktorý 3 roky predcháádza prdza prííslusluššnnéému kalendmu kalendáárnemu rnemu 
roku roku 

DruhDruhéé referenreferenččnnéé obdobieobdobie –– 5 po sebe id5 po sebe idúúcich kalendcich kalendáárnych rokov, zarnych rokov, začčíína na 
kalendkalendáárnym rokom, ktorý osem rokov predchrnym rokom, ktorý osem rokov predcháádza prdza prííslusluššnnéému mu 
kalendkalendáárnemu roku a konrnemu roku a konččíí kalendkalendáárnym rokom, ktorý 4 roky predchrnym rokom, ktorý 4 roky predcháádza dza 
prprííslusluššnnéému kalendmu kalendáárnemu rokurnemu roku



PrPrííklad: prvklad: prvéé zvyzvyššovanie dôchodkovovanie dôchodkovéého veku od 1.1. ho veku od 1.1. 
20162016

PriemernPriemernáá strednstrednáá ddĺžĺžka ka žživotaivota
2008 = 18,122008 = 18,12
2009 = 18,162009 = 18,16
2010 = 18,122010 = 18,12
2011* = 18,272011* = 18,27
2012* = 18,422012* = 18,42
2013* = 18,572013* = 18,57

1.Referen1.Referenččnnéé obdobie  2009 obdobie  2009 --20132013
(18,16 + 18,12 + 18,27 + 18,42 + 18,57) / 5 = 18,308(18,16 + 18,12 + 18,27 + 18,42 + 18,57) / 5 = 18,308

2.Referen2.Referenččnnéé obdobie 2008obdobie 2008--20122012
(18,12 + 18,16 + 18,12 + 18,27 + 18,42) / 5 = 18,218(18,12 + 18,16 + 18,12 + 18,27 + 18,42) / 5 = 18,218

365 x (18,308 365 x (18,308 –– 18,218) = 32,85 dn18,218) = 32,85 dníí, po zaokr, po zaokrúúhlenhleníí nadol 32 dnnadol 32 dníí, t.j. od 1.1. 2016 by , t.j. od 1.1. 2016 by 
sa mal podsa mal podľľa uvedena uvedenéého nho náávrhu a odhadov priemernej strednej dvrhu a odhadov priemernej strednej dĺžĺžky ky žživota ivota 

zvýzvýššiiťť dôchodkový vek o 32 dndôchodkový vek o 32 dníí!!

* Odhad pod* Odhad podľľa Ina Inšštittitúútu finantu finanččnej politiky MF SRnej politiky MF SR


