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Analýza sociálnych vplyvov 

Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, 

sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rovnosť žien a mužov a vplyvy na zamestnanosť 
(Ak v niektorej z hodnotených oblastí sociálnych vplyvov (bodov 4.1 až 4.4) nebol identifikovaný vplyv, uveďte v príslušnom riadku 

analýzy poznámku „Bez vplyvu.“.) 

4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte 

ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené. 
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?  

Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?  

Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia? 
(V prípade vyššieho počtu hodnotených opatrení doplňte podľa potreby do tabuľky pred bod 4.2 ďalšie sekcie - 4.1.1 

Pozitívny vplyv/4.1.2 Negatívny vplyv). 

a) 4.1.1 Pozitívny vplyv 

b) 

Popíšte opatrenie a jeho vplyv na 

hospodárenie domácností s uvedením, 

či ide o zvýšenie príjmov alebo 

zníženie výdavkov: 

Pozitívny vplyv na hospodárenie domácnosti dôchodcov zakladá možnosť 

detí asignovať rodičom časť svojich odvodov - zavedenie rodičovského 

dôchodku. 

c) 

Špecifikujte ovplyvnené skupiny: Poberatelia starobných dôchodkov (vrátane poberateľov invalidných 

dôchodkov po dovŕšení dôchodkového veku). 
Ovplyvnená skupina č. 1 Poberatelia starobných dôchodkov (vrátane poberateľov invalidných 

dôchodkov po dovŕšení dôchodkového veku) 

d) 
Kvantifikujte rast príjmov alebo pokles výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny 

jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom. 

e) 

- priemerný rast príjmov/ pokles 

výdavkov v skupine v eurách a/alebo v 

% / obdobie: 

- veľkosť skupiny (počet obyvateľov): 

Priemerné mesačné zvýšenie dôchodku formou rodičovského dôchodku 

odhadujeme v roku 2023 na úrovni 57,4 eura a v roku 2024 na úrovni 60,6 

eura. 

Počet dotknutých poberateľov starobných dôchodkov (vrátane invalidných 

dôchodcov po dovŕšení dôchodkového veku) odhadujeme v roku 2023 na 

úrovni približne 828 tis. a v roku 2024 na úrovni približne 836 tis. osôb. 
Ovplyvnená skupina č. 1 Poberatelia starobných dôchodkov (vrátane poberateľov invalidných 

dôchodkov po dovŕšení dôchodkového veku). 

f) Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:  

a) 4.1.1 Pozitívny vplyv 

b) 

Popíšte opatrenie a jeho vplyv na 

hospodárenie domácností s uvedením, 

či ide o zvýšenie príjmov alebo 

zníženie výdavkov: 

Pozitívny sociálny vplyv na domácnosti dôchodcov spočíva vo zvýšení 

počtu poistencov, ktorým vznikne nárok na starobný dôchodok, predčasný 

starobný dôchodok a invalidný dôchodok. Uvedené zvýšenie počtu nárokov 

na dôchodky je výsledkom navrhovaného zosúladenie príslušného textu 

zákona s ustálenou judikatúrou Najvyššieho súdu SR a následnou 

aplikačnou praxou Sociálnej poisťovne o podmienkach nároku poistencov, 

ktorí získali obdobie výkonu služby v rozsahu zakladajúcom nárok na 

výsluhový dôchodok, na uvedené dôchodky, a to bez ohľadu na to, či získali 

do zrušenia pracovných kategórií (31. december 1999) aspoň 20 rokov 

zamestnania v I. alebo II. kategórie funkcií.  

c) 

Špecifikujte ovplyvnené skupiny: Poistenci, ktorí získali obdobie služby a obdobie dôchodkového poistenia vo 

všeobecnom systéme sociálneho poistenia.  
Ovplyvnená skupina č. 2 Poistenci, ktorí získali obdobie služby a obdobie dôchodkového poistenia vo 

všeobecnom systéme sociálneho poistenia. 

d) 
Kvantifikujte rast príjmov alebo pokles výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny 

jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom. 

e) 

- priemerný rast príjmov/ pokles 

výdavkov v skupine v eurách a/alebo v 

% / obdobie: 

- veľkosť skupiny (počet obyvateľov): 

Priemerná mesačná novopriznaná suma starobného dôchodku v prípade 

poberateľov výsluhového dôchodku, ktorým Sociálna poisťovňa priznávala 

dôchodky na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu SR v rokoch 2017 až 

2020 predstavovala približne 226 eur.  
Ovplyvnená skupina č. 2 Poistenci, ktorí získali obdobie služby a obdobie dôchodkového poistenia vo 

všeobecnom systéme sociálneho poistenia. 

f) Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:  

a) 4.1.1 Pozitívny vplyv 
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b) 

Popíšte opatrenie a jeho vplyv na 

hospodárenie domácností s uvedením, 

či ide o zvýšenie príjmov alebo 

zníženie výdavkov: 

Určenie sumy starobného dôchodku poistencov, ktorým vznikol nárok na 

starobný dôchodok podľa tohto zákona alebo podľa predpisov účinných pred 

1. januárom 2004 a ktorí získali pred 1. januárom 1993 československé 

obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré je príslušná poskytnúť starobný 

dôchodok Česká republika, avšak za toto obdobie im ešte nevznikol nárok 

na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa predpisov Českej 

republiky. 

c) 

Špecifikujte ovplyvnené skupiny: Poistenci, ktorí získali tzv. československé obdobie dôchodkového poistenia 

pred rokom 1993. 
Ovplyvnená skupina č. 3 Poistenci, ktorí získali tzv. československé obdobie dôchodkového 

poistenia pred rokom 1993. 

d) 
Kvantifikujte rast príjmov alebo pokles výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny 

jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom. 

e) 

- priemerný rast príjmov/ pokles 

výdavkov v skupine v eurách a/alebo v 

% / obdobie: 

- veľkosť skupiny (počet obyvateľov): 

Priemerné mesačné zvýšenie dôchodku v prípade uvedenej skupiny 

dotknutých osôb odhadujeme v roku 2022 na úrovni 192,2 eura, v roku 2023 

na úrovni 198,5 eura a v roku 2024 na úrovni 204,6 eura. Priemerný ročný 

počet dotknutých osôb odhadujeme v rokoch 2022 až 2024 na úrovni 

približne 490 osôb ročne.  
Ovplyvnená skupina č. 3 Poistenci, ktorí získali tzv. československé obdobie dôchodkového poistenia 

pred rokom 1993. 

f) Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:  

a) 4.1.1 Pozitívny vplyv 

b) 

Popíšte opatrenie a jeho vplyv na 

hospodárenie domácností s uvedením, 

či ide o zvýšenie príjmov alebo 

zníženie výdavkov: 

Zvýšenie odvodovej odpočítateľnej položky pre študentov a dôchodcov 

pracujúcich na dohodu zo súčasných 200 eur na 300 eur zakladá pozitívny 

sociálny vplyv na domácnosti týchto osôb. 

c) 

Špecifikujte ovplyvnené skupiny: Dôchodcovia pracujúci na dohodu a študenti, ktorí vykonávajú brigádnickú 

prácu študentov.  
Ovplyvnená skupina č. 4 Dôchodcovia pracujúci na dohodu a študenti, ktorí vykonávajú brigádnickú 

prácu študentov.  

d) 
Kvantifikujte rast príjmov alebo pokles výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny 

jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom. 

e) 

- priemerný rast príjmov/ pokles 

výdavkov v skupine v eurách a/alebo v 

% / obdobie: 

- veľkosť skupiny (počet obyvateľov): 

Uvedeným  návrhom zákona sa predpokladá ročné zvýšenie príjmov 

dotknutej skupiny osôb v priemere o približne 69 eur v roku 2023 a približne 

70 eur v roku 2024. 

Počet dotknutých osôb odhadujeme v roku 2023 na úrovni približne 102 tis. 

osôb a v roku 2024 na úrovni približne 103 tisíc. osôb ročne. 
Ovplyvnená skupina č. 4 Dôchodcovia pracujúci na dohodu a študenti, ktorí vykonávajú brigádnickú 

prácu študentov.  

f) Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:  

a) 4.1.1 Pozitívny vplyv 

b) 

Popíšte opatrenie a jeho vplyv na 

hospodárenie domácností s uvedením, 

či ide o zvýšenie príjmov alebo 

zníženie výdavkov: 

Pozitívny vplyv zrušenia ročného zúčtovania sa predpokladá u osôb, ktorých 

mesačný príjem presiahol v rámci kalendárneho roka aspoň v jednom 

mesiaci a najviac v 11 mesiacoch sedemnásobok priemernej mzdy 

v národnom hospodárstve spred dvoch rokov.  

c) 

Špecifikujte ovplyvnené skupiny: Poistenci, ktorých mesačný príjem presiahol v rámci kalendárneho roka 

aspoň v jednom mesiaci a najviac v 11 mesiacoch sedemnásobok priemernej 

mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov. 
Ovplyvnená skupina č. 5 Poistenci, ktorých mesačný príjem presiahol v rámci kalendárneho roka 

aspoň v jednom mesiaci a najviac v 11 mesiacoch sedemnásobok priemernej 

mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov. 

d) 
Kvantifikujte rast príjmov alebo pokles výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny 

jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom. 

e) 

- priemerný rast príjmov/ pokles 

výdavkov v skupine v eurách a/alebo v 

% / obdobie: 

- veľkosť skupiny (počet obyvateľov): 

Uvedeným  návrhom zákona sa predpokladá zvýšenie čistých príjmov 

dotknutej skupiny osôb v priemere o približne 1,3 %. 

Počet dotknutých osôb odhadujeme na úrovni približne 35,4 tisíc. osôb 

ročne. 
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Ovplyvnená skupina č. 5 Poistenci, ktorých mesačný príjem presiahol v rámci kalendárneho roka 

aspoň v jednom mesiaci a najviac v 11 mesiacoch sedemnásobok priemernej 

mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov. 

f) Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:  

a) 4.1.1 Pozitívny vplyv 

b) 

Popíšte opatrenie a jeho vplyv na 

hospodárenie domácností s uvedením, 

či ide o zvýšenie príjmov alebo 

zníženie výdavkov: 

Predĺženie ochrannej lehoty pri otehotnení po strate zamestnania pre ženy, 

ktoré otehotneli v období 180 dní od zániku nemocenského poistenia. 

Takýmto ženám začne plynúť osemmesačná ochranná lehota od začiatku 40. 

týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. 

c) 

Špecifikujte ovplyvnené skupiny: Ženy, ktoré otehotnejú do šiestich mesiacov od zániku nemocenského 

poistenia. 
Ovplyvnená skupina č. 6 Ženy, ktoré otehotnejú do šiestich mesiacov od zániku nemocenského 

poistenia 

d) 
Kvantifikujte rast príjmov alebo pokles výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny 

jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom. 

e) 

- priemerný rast príjmov/ pokles 

výdavkov v skupine v eurách a/alebo v 

% / obdobie: 

- veľkosť skupiny (počet obyvateľov): 

Priemerné mesačné zvýšenie príjmov (v podobe nároku na materské) 

dotknutej skupiny osôb odhadujeme na úrovni cca 811 eur v roku 2022, na 

úrovni 844 eur v roku 2023 a na úrovni 885 eur v roku 2024. 

Počet dotknutých osôb odhadujeme v rokoch 2022 až 2024 na úrovni 300 

osôb ročne. 
Ovplyvnená skupina č. 6 Ženy, ktoré otehotnejú do šiestich mesiacov od zániku nemocenského 

poistenia 

f) Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:  

a) 4.1.1 Pozitívny vplyv 

b) 

Popíšte opatrenie a jeho vplyv na 

hospodárenie domácností s uvedením, 

či ide o zvýšenie príjmov alebo 

zníženie výdavkov: 

Predĺženie ochrannej lehoty pri otehotnení po strate zamestnania pre ženy, 

ktoré otehotneli v období 180 dní od zániku nemocenského poistenia. 

Takýmto ženám začne plynúť osemmesačná ochranná lehota od začiatku 40. 

týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. 

c) 

Špecifikujte ovplyvnené skupiny: Ženy, ktoré otehotnejú do šiestich mesiacov od zániku nemocenského 

poistenia. 
Ovplyvnená skupina č. 6 Ženy, ktoré otehotnejú do šiestich mesiacov od zániku nemocenského 

poistenia 

d) 
Kvantifikujte rast príjmov alebo pokles výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny 

jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom. 

e) 

- priemerný rast príjmov/ pokles 

výdavkov v skupine v eurách a/alebo v 

% / obdobie: 

- veľkosť skupiny (počet obyvateľov): 

Priemerné mesačné zvýšenie príjmov (v podobe nároku na materské) 

dotknutej skupiny osôb odhadujeme na úrovni cca 811 eur v roku 2022, na 

úrovni 844 eur v roku 2023 a na úrovni 885 eur v roku 2024. 

Počet dotknutých osôb odhadujeme v rokoch 2022 až 2024 na úrovni 300 

osôb ročne. 
Ovplyvnená skupina č. 6 Ženy, ktoré otehotnejú do šiestich mesiacov od zániku nemocenského 

poistenia 

f) Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:  

a) 4.1.1 Pozitívny vplyv 

b) 

Popíšte opatrenie a jeho vplyv na 

hospodárenie domácností s uvedením, 

či ide o zvýšenie príjmov alebo 

zníženie výdavkov: 

V nadväznosti na zrušenie maximálnych mesačných vymeriavacích 

základov sa navrhuje zvýšenie maximálneho denného vymeriavacieho 

základu na určenie nemocenských dávok a dávky v nezamestnanosti zo 

súčasného 2 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve spred 

dvoch rokov na 2,5 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve 

spred dvoch rokov. 

c) 

Špecifikujte ovplyvnené skupiny: Poistenci poberajúci nemocenské dávky a dávku v nezamestnanosti, ktorých 

vymeriavací základ na platenie poistného je vyšší ako 2-násobok priemernej 

mzdy v národnom hospodárstve. 

 

Ovplyvnená skupina č. 6 Poistenci poberajúci nemocenské dávky a dávku v nezamestnanosti, ktorých 

vymeriavací základ na platenie poistného je vyšší ako 2-násobok priemernej 

mzdy v národnom hospodárstve. 

d) 
Kvantifikujte rast príjmov alebo 

pokles výdavkov za jednotlivé 
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ovplyvnené skupiny domácností / 

skupiny jednotlivcov a počet 

obyvateľstva/domácností 

ovplyvnených predkladaným 

návrhom. 

e) 

- priemerný rast príjmov/ pokles 

výdavkov v skupine v eurách a/alebo v 

% / obdobie: 

- veľkosť skupiny (počet obyvateľov): 

Priemerné mesačné zvýšenie príjmov dotknutej skupiny osôb odhadujeme 

na úrovni cca 53 eur v roku 2023 a  na úrovni 55 eur v roku 2024. 

Počet dotknutých osôb odhadujeme v rokoch 2023 a 2024 na úrovni 68 tis. 

osôb ročne. 

 

Ovplyvnená skupina č. 6 Poistenci poberajúci nemocenské dávky a dávku v nezamestnanosti, ktorých 

vymeriavací základ na platenie poistného je vyšší ako 2-násobok priemernej 

mzdy v národnom hospodárstve. 

f) Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:  

g) 
4.1.1.1 Z toho pozitívny vplyv na skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia 
(V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte pozitívny 

vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. znižovanie miery rizika chudoby, priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine) 

h) 

Popíšte opatrenie a jeho vplyv na 

hospodárenie domácností s uvedením, 

či ide o zvýšenie príjmov alebo 

zníženie výdavkov: 

Navrhovaná právna úprava nezakladá signifikantný pozitívny vplyv na 

skupiny osôb v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia. 

i) 

Špecifikujte ovplyvnené skupiny:  

  

j) 
Kvantifikujte rast príjmov alebo pokles výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny 

jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom. 

k) 

- priemerný rast príjmov/ pokles 

výdavkov v skupine v eurách a/alebo v 

% / obdobie: 

- veľkosť skupiny (počet obyvateľov): 

 

  

l) Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:  

a) 4.1.2 Negatívny vplyv 

b) 

 

Popíšte opatrenie a jeho vplyv na 

hospodárenie domácností s uvedením, 

či ide o zníženie príjmov alebo 

zvýšenie výdavkov: 

Zrušením možnosti tzv. douplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky  na 

platenie poistného na starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného 

fondu solidarity do výšky 2 400 eur ročne, budú negatívne ovplyvnení 

dôchodcovia pracujúci na dohodu a študenti, ktorí vykonávajú brigádnickú 

prácu študentov. Uvedený vplyv je kompenzovaný zvýšením odvodovej 

odpočítateľnej položky na 3 600 eur ročne (viď ovplyvnenú skupinu č. 4).  

c) 

Špecifikujte ovplyvnené skupiny: Dôchodcovia pracujúci na dohodu a študenti, ktorí vykonávajú brigádnickú 

prácu študentov. 
Ovplyvnená skupina č. 7 Dôchodcovia pracujúci na dohodu a študenti, ktorí vykonávajú brigádnickú 

prácu študentov. 

d) 
Kvantifikujte pokles príjmov alebo rast výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny 

jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom. 

e) 

- priemerný pokles príjmov/ rast 

výdavkov v skupine v eurách a/alebo v 

% / obdobie: 

- veľkosť skupiny (počet obyvateľov): 

Priemerné ročné zníženie príjmov pre osoby vykonávajúce brigádnickú 

prácu študenta a dôchodcov pracujúcich na dohodu v dôsledku zrušenia 

možnosti si tzv. douplatniť odvodovú odpočítateľnú položku, odhadujeme 

v roku 2024 na úrovni približne 115 eur.  

Počet dotknutých osôb sa odhaduje na úrovni približne 103 tis. osôb ročne.   
Ovplyvnená skupina č. 7 Dôchodcovia pracujúci na dohodu a študenti, ktorí vykonávajú brigádnickú 

prácu študentov. 

f) Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:  

a) 4.1.2 Negatívny/pozitívny vplyv 

b) 

 

Popíšte opatrenie a jeho vplyv na 

hospodárenie domácností s uvedením, 

či ide o zníženie príjmov alebo 

zvýšenie výdavkov: 

Navrhovaná právna úprava navrhuje zrušenie maximálnych vymeriavacích 

základov na platenie poistného na nemocenské poistenie, starobné poistenie, 

invalidné  poistenie a poistenie v nezamestnanosti. V súčasnosti je 

maximálny vymeriavací základ na platenie poistného naviazaný na 7 
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násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR spred dvoch rokov, 

pričom od roku 2023 sa navrhuje zrušenie uvedeného stropu a poistné na 

sociálne poistenie sa bude platiť z celej sumy vymeriavacieho základu 

poistenca.  

 

c) 

Špecifikujte ovplyvnené skupiny: Poistenci, ktorých vymeriavací základ aspoň v jednom mesiaci presiahne 

hodnotu 7-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch 

rokov. 
Ovplyvnená skupina č. 8 Poistenci, ktorých vymeriavací základ aspoň v jednom mesiaci presiahne 

hodnotu 7-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch 

rokov. 

d) 
Kvantifikujte pokles príjmov alebo rast výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny 

jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom. 

e) 

- priemerný pokles príjmov/ rast 

výdavkov v skupine v eurách a/alebo v 

% / obdobie: 

- veľkosť skupiny (počet obyvateľov): 

Priemerný ročný pokles príjmov na jedného poistenca sa v roku 2023 

odhaduje na úrovni približne 917 eur a v roku 2024 na úrovni približne 937 

eur. Počet dotknutých poistencov odhadujeme na úrovni približne 44 400 

osôb ročne. 
Ovplyvnená skupina č. 8 Poistenci, ktorých vymeriavací základ aspoň v jednom mesiaci presiahne 

hodnotu 7-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch 

rokov. 

f) Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:  

a) 4.1.2 Negatívny/pozitívny vplyv 

b) 

 

Popíšte opatrenie a jeho vplyv na 

hospodárenie domácností s uvedením, 

či ide o zníženie príjmov alebo 

zvýšenie výdavkov: 

V nadväznosti zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií, a to 

najmä systému zdravotnej starostlivosti a dôchodkového systému sa 

navrhuje korekcia mechanizmu medziročnej úpravy aktuálnej dôchodkovej 

hodnoty. 

c) Špecifikujte ovplyvnené skupiny: Poistenci, ktorým bude určená suma dôchodku od roku 2023. 

 
Ovplyvnená skupina č. 8 Poistenci, ktorým bude určená suma dôchodku od roku 2023. 

d) 
Kvantifikujte pokles príjmov alebo rast výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny 

jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom. 

e) 

- priemerný pokles príjmov/ rast 

výdavkov v skupine v eurách a/alebo v 

% / obdobie: 

- veľkosť skupiny (počet obyvateľov): 

Priemerný ročný pokles príjmov na jedného poistenca sa v roku 2023 

odhaduje na úrovni približne 7 eur a v roku 2024 na úrovni približne 22 eur. 

Počet dotknutých poistencov odhadujeme v roku 2023 a 2024 na úrovni 

približne 100 tis. ročne. 

 
Ovplyvnená skupina č. 8 Poistenci, ktorým bude určená suma dôchodku od roku 2023. 

g) 

4.1.2.1 Z toho negatívny vplyv na skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia 
(V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte  negatívny 

vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. zvyšovanie miery rizika chudoby, priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine) 

h) 

Popíšte opatrenie a jeho vplyv na 

hospodárenie domácností s uvedením, 

či ide o zníženie  príjmov alebo 

zvýšenie výdavkov: 

Navrhovaná právna úprava nezakladá signifikantný negatívny vplyv na 

skupiny osôb v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia. 

i) 

Špecifikujte ovplyvnené skupiny:  

  

j) 
Kvantifikujte pokles príjmov alebo rast výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny 

jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom. 

k) 

- priemerný pokles príjmov/ rast 

výdavkov v skupine v eurách a/alebo v 

% / obdobie: 

- veľkosť skupiny (počet obyvateľov): 

 

  

l) 
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:  
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4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a 

službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu. 

Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?  

Popíšte hodnotené opatrenie, špecifikujte ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s 

ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých 

ovplyvnených skupín. 

a) 

Rozumie sa najmä na prístup k: 

- sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, 

sociálnym službám (vrátane služieb 

starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so    

zdravotným postihnutím),  

- kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti 

a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov 

a existujúcim zamestnaneckým právam, 

- pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich 

so zdravotným postihnutím,  

- zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie 

zosúladenia rodinných a pracovných 

povinností, služby zamestnanosti), 

k školeniam, odbornému vzdelávaniu a 

príprave na trh práce, 

- zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo 

dostupných pomôcok pre občanov so 

zdravotným postihnutím,  

- k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu 

a celoživotnému vzdelávaniu,  

- bývaniu a súvisiacim základným 

komunálnym službám, 

- doprave, 

- ďalším službám najmä službám všeobecného 

záujmu a tovarom, 

- spravodlivosti, právnej ochrane, právnym 

službám, 

- informáciám, 

- k iným právam (napr. politickým). 

Navrhovaná právna úprava garantuje poistencom odchod do 

predčasného starobného dôchodku za stanovený počet 

odpracovaných rokov, t. j. aby osobe, ktorá dosiahla ustanovený 

počet odpracovaných rokov, vznikol nárok na primerané hmotné 

zabezpečenie v starobe. Uvedené opatrenie má pozitívny vplyv na 

prístup k právam poistencov, ktorí získajú stanovený počet 

odpracovaných rokov, nakoľko títo poistenci majú možnosť odísť 

do predčasného starobného dôchodku skôr ako 2 roky pred 

dovŕšením dôchodkového veku. Suma ich predčasného starobného 

dôchodku bude aktuárne férovo krátená, t. j. z pohľadu celkovej 

reálnej vyplatenej sumy dôchodkov si poistenci neprilepšia ani 

nepohoršia. 

 

Obnovenie väzby dôchodkového veku na rast strednej dĺžky života 

má negatívny vplyv na prístup k právam poistencov, nakoľko osoby 

odchádzajúce do starobného dôchodku získajú nárok na starobný 

dôchodok vo vyššom veku, čo bude znamenať nižší počet 

vyplatených súm dôchodkov. Obnovenie väzby dôchodkového 

veku na rast strednej dĺžky života, bude mať pozitívny vplyv na 

sumu novopriznaného starobného dôchodku, nakoľko vplyvom 

dlhšieho obdobia dôchodkového poistenia, získajú poistenci nárok 

na vyššiu sumu novopriznaného starobného dôchodku. Priemerné 

zvýšenie miery náhrady novopriznaných dôchodkov predstavuje na 

konci prognózy v roku 2070 približne 6,1 p. b., čo predstavuje 

zvýšenie o 11,7 %. Uvedené opatrenie sa vzťahuje na osoby 

narodené v roku 1967 a neskôr, ktoré budú odchádzať do dôchodku 

v rokoch 2029 až 2031 v závislosti od počtu vychovaných detí. 

Negatívny vplyv tohto opatrenia (zvýšenie veku pre nárok na 

starobný dôchodok) bude zároveň kompenzovaný možnosťou 

odchodu do dôchodku za 40 odpracovaných rokov, čo možno 

vnímať ako zavedenie „individuálneho dôchodkového veku“.  

b) 

Má návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo 

sociálneho vylúčenia?  

Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv 

väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín. 

c) 

Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku 

chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.: 

- domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce 

iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov 

pod hranicou rizika chudoby, alebo s 

príjmom pod životným minimom, alebo 

patriace medzi 25% domácností s najnižším 

príjmom), 

- nezamestnaní, najmä dlhodobo 

nezamestnaní, mladí nezamestnaní a 

nezamestnaní nad 50 rokov, 

- deti (0 – 17), 

- mladí ľudia (18 – 25 rokov), 

- starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 

rokov alebo dôchodcovia, 

- ľudia so zdravotným postihnutím, 

- marginalizované rómske komunity  

- domácnosti s 3 a viac deťmi, 

- jednorodičovské domácnosti s deťmi 

(neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé 

matky s deťmi), 

- príslušníci tretích krajín, azylanti, 

žiadatelia o azyl, 

Bez vplyvu 
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- iné zraniteľné skupiny, ako sú napr. 

bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské 

domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia 
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4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí. 

Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rovnosť žien a mužov. 

a) 

4.3.1 Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe 

pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie alebo 

iného statusu? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Ak áno, ktoré skupiny 

sú takto ovplyvnené a akým spôsobom? 
 

 

 
b) 

 

 

 

 

Bez vplyvu 

c) 
4.3.2 Môže návrh viesť k zväčšovaniu nerovností medzi ženami a mužmi? Podporuje návrh rovnosť 

príležitostí? Má návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Popíšte vplyvy. 

d) 
Popíšte riziká návrhu, ktoré môžu viesť k 

zväčšovaniu nerovností: 
Bez vplyvu 

e) 

Popíšte pozitívne vplyvy návrhu na 

dosahovanie rovnosti žien a mužov, rovnosti 

príležitostí žien a mužov, prípadne vplyvy na 

ženy a mužov, ak sú odlišné: 

Bez vplyvu 

f) 

Má návrh významné vplyvy na niektorú zo 

zraniteľných skupín obyvateľstva? Ak áno, 

aké? Akým spôsobom? Zraniteľnou skupinou 

obyvateľstva sa rozumejú najmä ženy ohrozené 

viacnásobnou diskrimináciou, tehotné matky, 

seniorky, ženy patriace do marginalizovaných 

skupín obyvateľstva, migrantky, ženy 

a dievčatá so zdravotným postihnutím, obete 

násilia a pod. 

Bez vplyvu 

g) 

Pri identifikovaní vplyvov na rovnosť žien a 

mužov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely 

medzi ženami a mužmi, ktoré sú relevantné 

k danej politike. Podpora rovnosti  žien a 

mužov nespočíva len v odstraňovaní 

obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na 

ekonomickom, politickom a sociálnom živote 

spoločnosti ako aj rodinnom živote, ale taktiež  

v podpore rovnosti medzi nimi.  

V ktorých oblastiach podpory rovnosti žien 

a mužov návrh odstraňuje prekážky a/alebo 

podporuje rovnosť žien a mužov? Medzi 

oblasti podpory rovnosti žien a mužov okrem 

iného patria: 
- podpora slobodného výberu povolania a 

ekonomickej činnosti 

- podpora vyrovnávania ekonomickej 

nezávislosti,  

- zosúladenie pracovného, súkromného 

a rodinného života,  

- podpora rovnosti príležitostí pri participácii 

na rozhodovaní,  

- boj proti domácemu násiliu,  násiliu na 

ženách  a obchodovaniu s ľuďmi,  

- podpora vnímania osobnej starostlivosti 

o dieťa za rovnocennú s ekonomickou 

činnosťou a podpora neviditeľnej práce 

v domácnosti ako takej, 

- rešpektovanie osobných preferencií pri 

výbere povolania a zosúlaďovania 

pracovného a rodinného života. 

Bez vplyvu 
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4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce. 
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych 

vplyvov. 

a) Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu. 

b) 

Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach 

ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké 

skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania 

/pracovných úväzkov pôjde a pod. 

Bez vplyvu 

c) Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu 

d) 

Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach 

ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy 

zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. 

Identifikujte možné dôsledky, skupiny 

zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené 

a rozsah vplyvu. 

Bez vplyvu 

e) Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako? 

f) 

Dopyt po práci závisí na jednej strane na 

produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na 

druhej strane na cene práce. 
Bez vplyvu 

g) Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký? 

h) 

Týka sa makroekonomických dosahov ako je 

napr. participácia na trhu práce, dlhodobá 

nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach 

zamestnanosti. Ponuka práce môže byť 

ovplyvnená rôznymi premennými napr. 

úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením 

(napr.  zosúladenie pracovného a súkromného 

života alebo uľahčovanie rôznych foriem 

mobility). 

Vplyvom predlžovania dôchodkového veku sa predpokladá zvýšenie 

počtu prispievateľov (poistencov) do systému sociálneho poistenia na 

konci prognózy, t. j. v roku 2070 o približne 10 %, čo nominálne 

predstavuje približne 160 tis. prispievateľov.  

i) 
Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, 

aké a pre ktoré skupiny? 

j) 

Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov 

istých profesií favorizovaním špecifických 

aktivít či technológií. 
Bez vplyvu 

k) Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom? 

l) 

Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť 

rozhodnutia zamestnancov alebo 

zamestnávateľov a môže byť zdrojom 

neskoršieho vstupu na trh práce alebo 

predčasného odchodu z trhu práce 

jednotlivcov. 

Bez vplyvu 

 


