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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: 

Zdravotná starostlivosť poskytovaná dlžníkom 

Podľa súčasného stavu, osoby verejne zdravotne poistené v Slovenskej 

republike majú nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v zákonnom 

rozsahu. Výnimkou sú osoby s dlhom na poistnom voči zdravotnej poisťovni 

(ďalej len „dlžník“), ktoré majú nárok iba na úhradu neodkladnej zdravotnej 

starostlivosti. Na to aby mal dlžník nárok na úhradu plného rozsahu 

poskytnutej zdravotnej starostlivosti, musí buď splatiť svoj dlh, alebo spĺňať 

jednu z taxatívne vymedzených zákonných podmienok (napr. vyhlásená 

exekúcia a pod.).  

 

Súčasný právny stav vo veľkej miere postihuje aj najohrozenejšie 

nízkopríjmové skupiny, pri ktorých často dlh v minulosti vzniká nie z 

úmyslu neplatiť si poistné, ale iba z nevedomosti a nesplnenia si 

oznamovacej povinnosti (napr. osoba dostane v práci výpoveď, 

nezaregistruje sa na úrade práce, prípadne sa zaregistruje oneskorene, odíde 

na určitý čas do cudziny, kde však nie je zdravotne poistená alebo 

ekonomicky činná). Tejto osobe vzniká v zdravotnej poisťovni za toto 

obdobie dlh ako samoplatiteľovi. Vzhľadom k nízkym príjmom takejto 

osoby táto nemá voľné finančné prostriedky ani na úhradu minimálnej 

splátky splátkového kalendára a ostáva osobou s nárokom iba na neodkladnú 

zdravotnú starostlivosť de facto až do smrti. Zo systémového hľadiska sú 

však náklady na zdravotnú starostlivosť dlžníkov vyššie pre ich neschopnosť 

riešiť zdravotné problémy včas a ambulantne. Dostupná štandardná 

zdravotná starostlivosť, zahŕňajúca skorý záchyt ochorení a ich liečbu 

v skorších štádiách, je z dlhodobého hľadiska pre systém verejného 

zdravotného poistenia lacnejšia a pre samotných poistencov prospešnejšia.  

 

Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nájde pacienta na zozname 

dlžníkov a zistí, že má nárok na poskytovanie neodkladnej zdravotnej 

starostlivosti, ocitá sa pred zložitou morálno-etickou dilemou. Poskytovateľ 

musí vyhodnotiť, či zdravotný stav pacienta spadá pod definíciu 

neodkladnej zdravotnej starostlivosti. V niektorých prípadoch to 

samozrejme nie je problematické, napr. pri akútnych stavoch, pri pôrode. V 

prípade chronických ochorení, ale aj vo väčšine ďalších ochorení, sú však 

lekári postavení pred dilemu, či pacientovi poskytnúť zdravotnú 

starostlivosť a riskovať, že zdravotná poisťovňa vyhodnotí stav ako 

nespadajúci pod definíciu neodkladnej starostlivosti a zdravotný výkon im 

neuhradí, alebo či pacienta odmietnuť a riskovať zhoršenie zdravotného 

stavu v budúcnosti. Nehovoriac o preventívnej zdravotnej starostlivosti, 



2 

 

ktorá pod neodkladnú zdravotnú starostlivosť definične nespadá (napr. 

preventívne prehliadky u všeobecného lekára, preventívne gynekologické 

prehliadky, prehliadky zamerané na prevenciu rakoviny u určitých 

vekových skupín, atď.). 

 

Lekári disponujú aj alternatívou nechať pacienta uhradiť za poskytnutú 

zdravotnú starostlivosť v hotovosti, avšak veľká väčšina dlžníkov tieto 

prostriedky k dispozícii nemá, hlavne ak ide o zákroky finančne náročné, 

prípadne ak si ochorenie vyžaduje pravidelnú liečbu, ktorú si dlhodobo 

nemôžu dovoliť.  

Z vyššie uvedených dôvodov sa navrhuje, aby bola táto právna úprava 

vypustená a aby mali dlžníci nárok na poskytnutie definovanej zdravotnej 

starostlivosti. 

 

Z pohľadu sociálnych vplyvov bude toto opatrenie predstavovať zníženie 

výdavkov na zdravotnú starostlivosť pre túto skupinu, a teda pozitívny vplyv 

na hospodárenie domácností. 

c) 

Špecifikujte ovplyvnené skupiny: Dlžníci na verejnom zdravotnom poistení 

- - 

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): 

- 

- - 

f) 

Dôvod chýbajúcej kvantifikácie: Nie sú známe odhady, akú časť svojich príjmov dlžníci investujú do čerpanej 

zdravotnej starostlivosti, na ktorú v súčasnosti nemajú zo zákona nárok. Je 

dôvodný predpoklad, že tieto skupiny (predovšetkým nízkopríjmové) 

neinvestujú do zdravotnej starostlivosti takmer žiadne príjmy a súčasný 

právny stav sa odráža na zhoršovaní ich zdravotného stavu, kedy chronické 

ochorenia prechádzajú do akútnej fázy. 

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: 

Skupina osôb s existujúcim dlhom na zdravotnom poistení sa vo veľkej 

miere prekrýva so skupinou osôb s nízkymi príjmami. 

i) 

Špecifikujte ovplyvnené skupiny: Nízkopríjmové skupiny s dlhom na zdravotnom poistení 

- - 

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: Nie sú známe odhady, akú časť svojich príjmov tieto skupiny investujú do 

zdravotnej starostlivosti, na ktorú v súčasnosti nemajú nárok zo zákona. 
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Je dôvodný predpoklad, že tieto skupiny (predovšetkým nízkopríjmové) 

neinvestujú do zdravotnej starostlivosti takmer žiadne príjmy a súčasný 

právny stav sa odráža na zhoršovaní ich zdravotného stavu, kedy chronické 

ochorenia prechádzajú do akútnej fázy. 

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: 

 

c) 

Špecifikujte ovplyvnené skupiny:  

- - 

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): 

 

- - 

f) Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:  

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: 

 

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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II. K zavedeniu minimálneho vymeriavacieho základu zamestnanca 

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: 

 

c) 

Špecifikujte ovplyvnené skupiny:  

Ovplyvnená skupina č. 3  

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): 

 

Ovplyvnená skupina č. 3  

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: 

 

i) 

Špecifikujte ovplyvnené skupiny:  

Ovplyvnená skupina č. 3  

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): 

 

Ovplyvnená skupina č. 3  

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: 

Na rozdiel do ostatných skupín platiteľov poistného (osoby 

samostatne zárobkovo činné a dobrovoľne nezamestnané osoby) 

neexistuje u zamestnanca žiaden minimálny vymeriavací základ. 

Zamestnancovi postačuje akýkoľvek čiastkový úväzok na to, aby 

uhrádzal poistné na verejné zdravotné poistenie zo sumy reálne 

vyplatenej z tohto úväzku. Kvôli tomuto nedostatku dochádza 

k špekulatívnym uzatváraniam pracovných pomerov (napr. úväzok 

1/10 a pod.), tieto osoby platia mesačne poistné na úrovni niekoľko 
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eur a majú zabezpečené verejné zdravotné poistenie v plnom rozsahu 

(ak by nemali žiaden úväzok a boli by dobrovoľne nezamestnaní, 

vznikla by im povinnosť platiť poistné na úrovni minimálnej výšky 

odvodu, čo je pre rok 2022 suma 79,31 eur). 

 

Navrhuje sa, aby sa zaviedol minimálny odvod poistného pre 

zamestnanca na úrovni odvodu zo sumy životného minima pre jednu 

plnoletú osobu (v r. 2023 suma 234,42 eur), pričom ak by vypočítaný 

odvod nedosiahol túto výšku, zamestnanec by musel doplatiť sumu 

rozdielu, vrátane rozdielu v odvode zamestnávateľa). Uvedeným 

opatrením nebudú postihnuté osoby v pracovnom pomere s príjmom 

vyšším ako je životné minimum; osoby s nižšími príjmami si budú 

musieť doplatiť poistné do tejto výšky. Povinnosť doplatku sa bude 

týkať iba zamestnanca; odvodová povinnosť zamestnávateľa bude 

nezmenená, z dôvodu nezvyšovania ceny práce. 

 

Povinnosť vykonať odvod najmenej vo výške minimálneho odvodu 

sa nebude vzťahovať na poistencov, ktorí sú zároveň poistencami 

štátu (napr. deti, dôchodcovia, osoby evidované na úrade práce, 

osoby poberajúce dávku v hmotnej núdzi...). 

Vzhľadom k skutočnosti, že hranica životného minima je stanovená 

ako hranica pre evidenciu na úrade práce, a tiež osoby s tak nízkymi 

príjmami v riziku chudoby (vzhľadom na hodnotu majetku) majú 

nárok na dávky v hmotnej núdzi, z tohto titulu sa (za predpokladu, že 

osoby nemajú iné príjmy), máme za to, že tieto osoby sú už dnes 

poistencami štátu podľa § 11 ods. 7 zákona č. 580/2004 z. z. (napr. 

študenti, dôchodcovia, osoby na rodičovskej dovolenke, osoby 

evidované na úrade práce atď.) Na poistencov štátu sa vyššie uvedená 

povinnosť doplatku do minimálneho odvodu vzťahovať nebude 

a teda v tejto oblasti zákon nebude postihovať nízkopríjmové skupiny 

osôb. Výnimka z tohto pravidla existuje, ak poistenci štátu majú 

príjem vyšší ako 15-násobok životného minima.  
 

Predmetné ustanovenie bude mať sociálny vplyv vo forme zníženia príjmov 

domácnosti, ktorých členovia sú zamestnanci s príjmom pod úrovňou 

minimálnej mzdy. 

c) 

Špecifikujte ovplyvnené skupiny: Domácnosti, ktorých členovia sú zamestnanci s príjmom pod úrovňou 

minimálnej mzdy 
- - 

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): 

Podľa údajov zdravotných poisťovní má zamestnanecký pomer s príjmom 

nižším ako životné minimum cca 95 tis. osôb. 

Z tejto skupiny sa zmena dotkne iba tých, ktorí nemajú žiaden ďalší 

pracovný pomer a ich zotrvávanie v tejto skupine nemalo špekulatívny 

charakter (s cieľom platiť nižšie odvody); odhad je cca 35 tis. osôb. 

Pokles príjmov (mesačne) predstavuje sumu doplatku do minimálneho 

odvodu, t. j. cca 4,9 eur/osoba/mesačne. 
- - 

f) Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:  

g) 4.1.2.1 Z toho negatívny vplyv na skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia 
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(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: 

Opatrenie sa dotkne aj domácností v riziku chudoby alebo sociálneho 

vylúčenia, ak člen domácnosti je zamestnaný iba na pracovný pomer 

s príjmom nižším ako minimálna mzda. 

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: Nie sú k dispozícii údaje o počte takýchto domácností. 

Je reálny predpoklad, že časť poistencov, ktorí v súčasnosti využívajú prácu na skrátené úväzky 

prehodnotí svoj status (jednak osoby, ktorým by sa nová zmena finančne neoplatila kvôli navýšeniu 

odvodu na úroveň ich príjmu, jednak osoby, ktoré tento inštitút využívali zo špekulatívnych dôvodov 

s cieľom vyhnúť sa povinnosti platiť odvody v plnej výške) a teda pri odhade pozitívneho dopadu na 

príjem zdravotných poisťovní je treba zohľadniť aj túto skutočnosť. Je teda potrebné odhad pozitívneho 

dopadu znížiť o tieto osoby – odhad, je, že by sa táto zmena statusu mohla týkať 40% osôb. 

Nasledujúca analýza vychádza z údajov, ktoré poskytli zdravotné poisťovne. 

 

Negatívny dopad môže vzniknúť pri osobách s príjmom vyšším ako životné minimum (234,42 eur) 

a zároveň nižším ako 329 eur, kde negatívny dopad na príjem zamestnanca predstavuje sumu od 0,02 

eur mesačne (osoby s príjmom 328 eur) do 9,32 eur mesačne (osoba s príjmom 235 eur); negatívny 

vplyv zaniká pre nízkopríjmové skupiny s príjmom od 329 eur mesačne (odvod zamestnávateľa už 

pokrýva celú sumu minimálneho odvodu). 

Podľa údajov od zdravotných poisťovní za 1. štvrťrok roku 2022 bol počet zamestnancov s príjmom do 

výšky životného minima 85 - 95 tis. osôb. Za predpokladu, že osoby s reálne nízkym príjmom z tejto 

skupiny budú zároveň poistencami štátu, by v tejto skupine osôb nemali byť zaznamenané negatívne 

vplyvy na sociálne ohrozené skupiny. 

Podľa údajov od zdravotných poisťovní  by mala skupina osôb s príjmami v intervale od 234 eur do 329 

eur predstavovať cca 35 tis. osôb. Osoby z tejto skupiny by zaznamenali negatívny dopade na ich príjmy 

vo výške 4,66 eur / mesačne (priemerný dopad z tabuľky nižšie). 

 

Počet zamestnancov s vymeriavacím základom nižším ako životné minimum (bez poistencov štátu): 95 

000 osôb 

Úhrn skutočných vymeriavacích základov týchto osôb za 1 mesiac: 1 200 000eur. 

 

Úhrn vymeriavacích základov týchto osôb, ak je vymeriavací základ minimálna mzda:  234,42 eur x 95 

000 = 22 269 900eur 

 

Zníženie o 40%:  234,42 eur x (95 000 – (40% z 95 000)) = 13 361 940eur 

 

Navýšenie vymeriavacích základov za 1 mesiac: 13 361 940eur – 1 200 000eur = 12 161 940eur 

 

Navýšenie príjmov verejného zdravotného poistenia za 1 mesiac: 14% z 12 161 940eur = 1 702 671,6eur 

 

Navýšenie príjmov verejného zdravotného poistenia za 1 rok: 1 702 671,6eur x 12 = 20 432 059,2eur. 



7 

 

 

Tento dopad odhadujeme aj na ďalšie roky, navýšený o odhadovanú infláciu podľa poslednej 

makroekonomickej prognózy MF SR -  

4,2 2,2 1,5 

2022 2023 2024 

 

 

  

rok  2023 2024 2025 2026 

suma  21 290 205,47  

                                          

21 758 589,99  

                    

22 084 968,84  

                     

22 482 498,28  

 

Navrhuje sa, aby sa zaviedol minimálny odvod poistného pre zamestnanca na úrovni odvodu zo sumy 

životného minima pre jednu plnoletú osobu (v r. 2023 suma 234,42 eur), pričom ak by vypočítaný odvod 

nedosiahol túto výšku, zamestnanec by musel doplatiť sumu rozdielu, vrátane rozdielu v odvode 

zamestnávateľa). Uvedeným opatrením nebudú postihnuté osoby v pracovnom pomere s príjmom 

vyšším ako je životné minimum; osoby s nižšími príjmami si budú musieť doplatiť poistné do tejto 

výšky. Povinnosť doplatku sa bude týkať iba zamestnanca; odvodová povinnosť zamestnávateľa bude 

nezmenená, z dôvodu nezvyšovania ceny práce. 

 

Príklad dopadu  

životné minimum 234,42 k 1. 1. 2023 

odp. položka 380,00  
 

  

mzda  

(eur) 

súčasnosť nový návrh nový dopad 

zamestnanec 

– odvod 4% 

zamestnávateľ 

– odvod 10% 

zamestnanec 

– 4% 

zamestnávateľ 

– 10% 

zamestnanec 

(rozdiel nový 

návrh 

a súčasnosť) 

zamestnávateľ 

(rozdiel nový 

návrh 

a súčasnosť) 

10 0,00 1,00 31,82 1,00 31,82 0,00 

20 0,00 2,00 30,82 2,00 30,82 0,00 

30 0,00 3,00 29,82 3,00 29,82 0,00 

40 0,00 4,00 28,82 4,00 28,82 0,00 

50 0,00 5,00 27,82 5,00 27,82 0,00 

60 0,00 6,00 26,82 6,00 26,82 0,00 

70 0,00 7,00 25,82 7,00 25,82 0,00 

80 0,00 8,00 24,82 8,00 24,82 0,00 

90 0,00 9,00 23,82 9,00 23,82 0,00 

100 0,00 10,00 22,82 10,00 22,82 0,00 

200 0,00 20,00 12,82 20,00 12,82 0,00 

218 0,00 21,80 11,02 21,80 11,02 0,00 

219 0,00 21,90 10,92 21,90 10,92 0,00 

220 0,00 22,00 10,82 22,00 10,82 0,00 

230 0,00 23,00 9,82 23,00 9,82 0,00 

234 0,00 23,40 9,42 23,40 9,42 0,00 

235 0,00 23,50 9,32 23,50 9,32 0,00 

240 0,00 24,00 8,82 24,00 8,82 0,00 
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250 0,00 25,00 7,82 25,00 7,82 0,00 

260 0,00 26,00 6,82 26,00 6,82 0,00 

270 0,00 27,00 5,82 27,00 5,82 0,00 

280 0,00 28,00 4,82 28,00 4,82 0,00 

290 0,00 29,00 3,82 29,00 3,82 0,00 

300 0,00 30,00 2,82 30,00 2,82 0,00 

303 0,00 30,30 2,52 30,30 2,52 0,00 

304 0,00 30,40 2,42 30,40 2,42 0,00 

305 0,00 30,50 2,32 30,50 2,32 0,00 

306 0,00 30,60 2,22 30,60 2,22 0,00 

310 0,00 31,00 1,82 31,00 1,82 0,00 

320 0,00 32,00 0,82 32,00 0,82 0,00 

325 0,00 32,50 0,32 32,50 0,32 0,00 

326 0,00 32,60 0,22 32,60 0,22 0,00 

327 0,00 32,70 0,12 32,70 0,12 0,00 

328 0,00 32,80 0,02 32,80 0,02 0,00 

329 0,00 32,90 0,00 32,90 0,00 0,00 

330 0,00 33,00 0,00 33,00 0,00 0,00 

350 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 

380 0,00 38,00 0,00 38,00 0,00 0,00 

400 2,40 40,00 2,40 40,00 0,00 0,00 

450 8,40 45,00 8,40 45,00 0,00 0,00 

500 14,40 50,00 14,40 50,00 0,00 0,00 

550 20,40 55,00 20,40 55,00 0,00 0,00 

600 24,00 60,00 24,00 60,00 0,00 0,00 

650 26,00 65,00 26,00 65,00 0,00 0,00 

 

Povinnosť vykonať odvod najmenej vo výške minimálneho odvodu sa nebude vzťahovať na poistencov, 

ktorí sú zároveň poistencami štátu (napr. deti, dôchodcovia, osoby evidované na úrade práce, osoby 

poberajúce dávku v hmotnej núdzi...). 

Vzhľadom k skutočnosti, že hranica životného minima je stanovená ako hranica pre evidenciu na úrade 

práce, a tiež osoby s tak nízkymi príjmami v riziku chudoby (vzhľadom na hodnotu majetku) majú nárok 

na dávky v hmotnej núdzi, z tohto titulu sa (za predpokladu, že osoby nemajú iné príjmy), máme za to, 

že tieto osoby sú už dnes poistencami štátu podľa § 11 ods. 7 zákona č. 580/2004 z. z. (napr. študenti, 

dôchodcovia, osoby na rodičovskej dovolenke, osoby evidované na úrade práce atď.) Na poistencov 

štátu sa vyššie uvedená povinnosť doplatku do minimálneho odvodu vzťahovať nebude a teda v tejto 

oblasti zákon nebude postihovať nízkopríjmové skupiny osôb. Výnimka z tohto pravidla existuje, ak 

poistenci štátu majú príjem vyšší ako 15-násobok životného minima.  

Príklad 

zamestnanec má príjem 300 eur  

dnes neplatí 4% z 300 eur, lebo sa na túto sumu uplatňuje odpočítateľná položka 

zamestnávateľ zaplatí 30 eur (10% z 300) 

 

po novom bude musieť zamestnávateľ preveriť, či  

výsledok, t.j. odvod za zamestnanca plus odvod za zamestnávateľa (v tomto prípade 30 eur) je rovný 

14% z 234,42, 

ak nie je (čo v tomto prípade nie je), bude musieť strhnúť zamestnancovi zvyšok, v tomto prípade pôjde 

o sumu 2 eurá 81 centov, 
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ak je, ponechá odvod bez zmeny. 

Vzhľadom na zmenu sumy minimálneho základu (životné minimum), by zavedenie minimálneho 

základu nemalo mať vplyv na daňové príjmy. 

 

 

 

 

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). 

Návrh má pozitívny vplyv na prístup k zdravotnej starostlivosti pre 

skupiny osôb v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia, pri 

ktorých je vysoká pravdepodobnosť existencie dlhu na poistnom na 

verejné zdravotné poistenie..  

 

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, 

Áno, návrh má pozitívny vplyv na prístup k zdravotnej 

starostlivosti pre skupiny osôb v riziku chudoby alebo sociálneho 

vylúčenia, pri ktorých je vysoká pravdepodobnosť existencie dlhu 

na poistnom na verejné zdravotné poistenie. 
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- 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, 

- iné zraniteľné skupiny, ako sú napr. 

bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské 

domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia 

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) 

 

 

 

Návrh zákona dodržiava povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe 

pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia a sexuálnej orientácie. Návrh zákona 

nemá vplyv na rovnosť príležitostí. 

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: 

 

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. 

 

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,  

Bez vplyvu.  
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- 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. 

 

 

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. 

Zavedením minimálneho vymeriavacieho základu zamestnanca môže 

prísť k zániku pracovných miest, ktoré boli vytvorené na čiastkové 

úväzky, predovšetkým pri veľmi malých úväzkoch, kedy by 

minimálny odvod poistného výrazne navýšil náklady zamestnanca. 

 

Pracovných miest, ktoré sú vytvorené na plný úväzok (100%) sa táto 

zmena nedotýka. 

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). 

Bez vplyvu. 

 

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.  

 

 


