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Slovenská sociálna politika po vstupe SR do Európskej únie. Príspevok sa zame-
riava na zmeny sociálnej politiky na Slovensku po vstupe do Európskej únie. 
Osobitne sú analyzované zmeny v cieľoch a konkrétnych politikách (nástrojoch) 
v oblasti sociálnej ochrany (penzijná politika, politika voči osobám s nízkymi príj-
mami, rodinná politika) a v oblasti trhu práce. Autor dokladuje, že prvé obdobie po 
vstupe do EÚ bola slovenská sociálna politika konfrontovaná najmä s európskym 
modelom a neskôr sa profiluje aj pod vplyvom dopadov krízy. 
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Slovak Social Policy after Accession to the European Union. The paper 

focuses on changes in social policy in Slovakia after joining the European Union. 
Specifically analyzed are changes in the objectives and specific policies 
(instruments) in the field of social protection (pension policy, policy for people with 
low incomes, family policy) and the labor market policy. Author demonstrates that 
the first period after EU accession, the Slovak social policy was confronted mainly 
with the European model and later those policy profiles under the influence of 
crisis. 
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policy subsistence minimum, benefit in social need, labour market policy 
 

Po roku 1989 sa na Slovensku v rámci celkovej zmeny politických, ekonomic-

kých, spoločenských i etických pomerov pristúpilo aj k zmenám sociálnej 

politiky. V prvej etape ešte v rámci Českej a Slovenskej Federatívnej Repub-

liky sa menili v rámci transformačného procesu jednak funkcie a jednak 

základné piliere architektúry sociálnej politiky. Sociálna politika sa stávala 

čoraz adresnejšia a demokratickejšia. Ešte v roku 1990 sociálna politika 

reagovala na ekonomickú reformu opatreniami riešiacimi aktuálne sociálne 

dôsledky tejto reformy. Vznikli a uplatnili sa vládne dokumenty – najprv 

Záchranná sociálna sieť a neskôr aj Scenár sociálnej reformy. Tento scenár 

predpokladal „prechod od centrálneho direktivizmu k demokratickej decentra-

lizovanej správe, prechod od štátneho paternalizmu k občianskej participácii, 

prechod od štátneho monopolu k liberalizácii sociálnych aktivít a ich združení. 

Cieľom tejto prestavby bolo hlavne vrátiť občanom zodpovednosť za ich 

sociálne osudy a osudy ich rodín, liberalizovať rozhodovanie o podmienkach 

práce a mzdách, pluralizovať subjekty a formy sociálneho zabezpečenia, 

zaviesť autonómiu a samosprávu do sociálnej oblasti.“ (Woleková, Kučerák, 

1993: 236). Bolo vykonaných množstvo opatrení, jednak v oblasti sociálnej 
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ochrany a jednak v oblasti trhu práce. Postupne sa ukázalo, že ide o viacročný 

projekt, ktorý bol viackrát menený a doplňovaný. V roku 1995 vláda SR prijala 

Koncepciu transformácie sociálnej sféry Slovenskej republiky (Tkáč, 1996), 

s odsúhlasením legislatívneho postupu prijímania zákonov zahrňujúcich statusy 

a okolnosti pracovných aktivít občanov, princípy tripartizmu (dojednania 

medzi sociálnymi partnermi) pri zmenách ekonomických a sociálnych 

podmienok práce a života, princípy zreformovania penzijného systému, pomoci 

rodine, pomoci chorým, zdravotne postihnutým, nevládnym a nezamestnaným. 

V roku 2002 Programovým vyhlásením druhej Dzurindovej vlády odštartoval 

proces reforiem v sociálnej ochrane i na trhu práce. V období ešte pred 

vstupom Slovenska do Európskej únie slovenský parlament prijal sériu 

zákonov dôchodkovej reformy, reformy sociálneho systému a trhu práce 

a ďalšie. Tesne po vstupe do EU boli prijaté zákony pre zdravotnú reformu. 

Neskôr sa pristúpilo k reforme školstva, starostlivosti o rodinu a aktuálne 

prebieha napr. reforma dlhodobej starostlivosti.  

 K termínu vstupu Slovenska do Európskej únie bola legislatíva sociálnej 

ochrany a trhu práce na Slovensku vysoko kompatibilná s obdobnou v ďalších 

členských krajinách EÚ, čo dávalo dobrý východiskový základ pre 

dolaďovanie prijatých opatrení a bolo aj bázou filozofie koncipovania opatrení 

reflektujúcich nové výzvy plynúce z ekonomického vývoja na strane jednej 

a z demografických zmien na strane druhej. 

 V čase vstupu však Slovensko patrilo k najmenej ekonomicky vyspelým 

štátom EÚ s evidentne nižšou životnou úrovňou obyvateľstva a relatívne 

nízkym podielom výdavkov na sociálnu ochranu. Ešte v roku 2009 tu bola 

nízka úroveň týchto výdavkov – jednak v absolútnom vyjadrení (v priemere 

3241 PPS na obyvateľa Slovenska, kým za EÚ 27 to bolo 6935 PPS na 

obyvateľa), a jednak aj v relatívnom vyjadrení (len 18,8% HDP išlo v roku 

2009 na Slovensku na sociálnu ochranu, kým priemer za EÚ 27 bol 29,5% 

HDP). 
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Graf 1. Výdavky na sociálnu ochranu vo vybraných EÚ členských 

krajinách, 2009 (v PPS/obyv. a v % HDP) 
 

 
 

 
 

Zdroj: Eurostat-ESSPROS 
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 V priemere na 1 obyvateľa na Slovensku išlo na sociálnu ochranu 

(zdravotná starostlivosť, ochrana v chorobe, materstve, invalidite, starobe, 

strate živiteľa, v prípade pracovných úrazov, v nezamestnanosti, nedostatku 

príjmov, dlhodobej starostlivosti a podpora rodiny) v roku 2009 len cca 46,3% 

hodnoty priemeru všetkých členských krajín EÚ. Úroveň výdavkov na dávky 

v starobe a pre pozostalých na jedného obyvateľa Slovenska činila 44,2% 

hodnoty priemeru EÚ-27, úroveň dávok v nezamestnanosti tiež 44,2% tejto 

hodnoty, úroveň nemocenskej a zdravotnej starostlivosti činila 50,0% tejto 

hodnoty, úroveň dávok pre zdravotne postihnutých 56,0% a úroveň dávok pre 

rodiny a deti činila 54,6% hodnoty priemeru EÚ-27 (Eurostat). 

 Aj situácia na trhu práce je na Slovensku podstatne horšia než v iných 

členských krajinách EÚ. V roku 2011 štatistici zaznamenali mieru zamestna-

nosti na Slovensku 65,1% obyvateľstva vo veku 20-64 rokov, kým priemer EÚ 

27 činil 68,6% (teda o 3,5% bodov viac než na Slovensku). Mužská 

zamestnanosť je na Slovensku viac porovnateľná s priemerom EÚ (na 

Slovensku 72,7%, kým v EÚ 27 je to 75,0%) než ženská zamestnanosť (na 

Slovensku 57,6%, kým v EÚ 27 je to 62,3%). (Údaje sú prebraté zo Správy 

o sociálnej situácii obyvateľov SR.) Tak, ako postupne bude rásť vek odchodu 

do dôchodku u žien na Slovensku, tak aj miera zamestnanosti žien tu porastie. 

Oveľa horšie je to s nezamestnanosťou. Od ekonomickej reformy v roku 1990 

sa miera nezamestnanosti na Slovensku drží vysoko nad 10% z ekonomicky 

aktívnej populácie. Dokonca niekoľko rokov pred vstupom do EÚ v dôsledku 

hospodárskych reforiem sa miera nezamestnanosti držala blízko 20%, pričom v 

regiónoch na východe a juhu krajiny sa to prejavilo v nárastoch až nad 35% 

nezamestnaných. Okrem regionálnej nerovnováhy je slovenská nezamestna-

nosť charakterizovaná vysokým podielom dlhodobo nezamestnaných, čo 

v kombinácii s bývaním v rizikových regiónoch má za následok devastáciu 

pracovnej sily a odsúdenie obyvateľov „celých dolín“ na život z dávok 

v hmotnej núdzi (teda z podpory štátu). 
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Graf 2. Vývoj miery nezamestnanosti na Slovensku (v % z ekonomicky 

aktívneho obyvateľstva) 
 

 
 

Zdroj: Štatistický úrad SR, Bratislava, Výberové zisťovania pracovných síl. 

Podpriemernú úroveň oproti iným členským krajinám EÚ vykazujú tiež mzdy. 

Aj keď v období po roku 1990 nominálne mzdy na Slovensku rástli vysokým 

tempom a aj v rokoch 2004 – 2008 to bolo ročne o 7% – 10%, predsa to bolo 

z veľmi nízkeho základu. Preto aktuálna úroveň miezd na Slovensku je stále 

hlboko pod mzdovou úrovňou vyspelých krajín EÚ. 
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Graf 3. Priemerná ročná mzda vo vybraných členských krajinách EÚ 

v roku 2010 v Eur 
 

 
 
Zdroj: Eurostat 

 

 V tejto štúdii sa podrobnejšie budeme venovať vývoju situácie a opatreniam 

po vstupe Slovenska do EÚ vo vybraných oblastiach sociálnej politiky – 

dôchodkového systému, pomoci rodine, pomoci osobám s nízkymi príjmami 

a podpore zamestnávania. 
 

Penzijná politika 
 

Penzijný (alebo dôchodkový) systém je na Slovensku v súčasnosti zložený 

z viacerých pilierov, so samostatným inštitucionálnym, organizačným 

a finančným zabezpečením. Jeho zmyslom je financovanie potrieb človeka 

v staršom veku. Všetky piliere sa riadia poistnými princípmi, teda človek sa 

poisťuje pred rizikom nedostatočného príjmu v starobe. Na rozdiel od 

koncepcie sociálneho zabezpečenia v starobe s dôrazom na vyplácanie dávok 

(systém fungujúci na Slovensku do roku 2003), je poistná koncepcia sociálnej 

ochrany v starobe primárne postavená na príspevkoch poistencov do 

jednotlivých pilierov penzijného systému. V zásade teraz platí, že suma dávky 

v starobe (starobný dôchodok) závisí od sumy zaplatených príspevkov na 

starobné poistenie.  
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Prvý pilier – priebežný (v anglickej preskripcii „Pay as you go“) 

 Vznikol zákonom 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a účinný je od 

začiatku roku 2004. Pre obrazovú názornosť si sumu mesačne vybratých 

príspevkov na starobné poistenie od všetkých povinných – teda od 

zamestnávateľov, zamestnancov, samostatne zárobkovo činných osôb, od 

dobrovoľne poistených a (v menšom rozsahu) od štátu a Sociálnej poisťovne – 

predstavme ako vodu vo vaničke. Do vaničky pritekajú tieto príspevky a vo 

forme dávok (teda starobných dôchodkov a pozostalostných dôchodkov) 

nahromadené finančné prostriedky odtekajú. Ak ide o samostatný systém, 

odtiecť môže len toľko, koľko pritečie. Teda dopytovú stránku tvoria dávky pre 

starších a pozostalých a ponukovú stránku tvoria príspevky pochádzajúce od 

zarábajúcich. Na uspokojenie sumy dopytu treba zabezpečiť primeranú 

ponuku. Mesačne treba vyzbierať toľko poistných príspevkov, aby to pokrylo 

mesačnú potrebu dávok. Ak rastie dopyt (napríklad rastie počet dôchodcov či 

narastajú individuálne dôchodky valorizáciou), treba zabezpečiť zvýšenie 

ponuky. Ponuku možno zvyšovať jednak rastom počtu prispievateľov do 

systému (napr. zvýšením zamestnanosti) alebo možno zvýšiť individuálnu 

sumu výberu poistného (napr. zvýšením sadzieb poistného, zvýšením miezd - 

teda vymeriavacích základov z ktorých sa platí poistné, prípadne zvýšením 

platieb štátu). Vyrovnanie medzi ponukou a dopytom môžeme dosiahnuť aj 

znížením dopytu – napr. znížením počtu dôchodcov či znížením individuálnych 

dávok. Znížiť počet dôchodcov sa dá tak, že (do budúcnosti) zvýšime vek 

odchodu do dôchodku, čím sa zmenší rozdiel medzi vekom odchodu do 

dôchodku a vekom dožitia a tým sa zmenší počet aktuálnych poberateľov 

dôchodkov. Znížiť individuálne dávky sa dá obmedzením pri výpočte sumy 

dávky prvotne priznaného dôchodku (najmä sa to robí u vyšších dôchodkov); 

u už priznaných dôchodkoch je možné znížiť valorizáciu. 

 Prvotné nastavenie rovnováhy medzi sumou prijatých príspevkov a sumou 

vyplatených dávok predpokladalo zabezpečiť mieru náhrady príjmu v starobe 

na úrovni polovice zárobku. Teda pri odpracovaní zhruba 40 rokov a pri platení 

príspevkov na úrovni priemeru pracovníkov v národnom hospodárstve by 

dávka (starobný dôchodok) mala byť na úrovni asi polovice zárobku poistenca. 

Predpokladalo sa, že suma dávky bude závisieť od počtu rokov platenia 

príspevkov na dôchodkové poistenie a od výšky týchto príspevkov. Čím dlhšie 

niekto platil príspevky a čím boli vyššie (než priemer v národnom 

hospodárstve), tým aj individuálna dôchodková dávka bude vyššia. Avšak aj 

pri vyšších dôchodkoch platí, že miera náhrady je len na úrovni polovice 

zárobku. Dokonca rôzne mechanizmy zabezpečujú nižšiu mieru náhrady než tá 

polovica zárobku u poistencov platiacich vyššie poistné, čo umožnilo 

zabezpečiť vyššiu mieru náhrady pre poistencov platiacich nízke poistné.  
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 Keď sa pozrieme ako je to s mierou náhrady v iných krajinách, potom pri 

úrovni priemerných zárobkov je miera náhrady na Slovensku vyššia oproti 

situácii v Česku, Nemecku, Írsku, Francúzsku a v Spojenom Kráľovstve. Treba 

však upozorniť, že vo viacerých krajinách občania sporia na dôchodok nielen 

v rámci povinných penzijných programov, ale aj v rámci súkromných, čím sa 

miera náhrady zvyšuje.  
 

Tab. 1. Hrubé miery náhrady z povinných penzijných programov, v % z 

hrubých zárobkov z pred-dôchodkového obdobia, u mužov; ref. rok 2004 
 

  0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 

Česká r. 78,8 59,0 49,1 36,4 28,9 24,4 

Dánsko 121,6 92,4 77,8 63,7 59,9 57,7 
Nemecko 39,9 39,9 39,9 39,9 30,0 24,0 

Írsko 65,0 43,3 32,5 21,7 16,2 13,0 

Grécko 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 
Španielsko 81,2 81,2 81,2 81,2 67,1 53,7 

Francúzsko 63,8 51,2 51,2 46,9 44,7 43,4 

Taliansko 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 
Maďarsko 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 

Rakúsko 80,1 80,1 80,1 78,5 58,8 47,1 

Poľsko 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 57,5 

Slovenská r. 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 

Fínsko 71,3 63,4 63,4 63,4 63,4 63,4 

Švédsko 79,3 66,8 62,5 65,4 66,8 67,6 
Spojené kráľ. 53,4 37,8 30,8 22,6 17,0 13,6 

 

Pozn. V stĺpcoch sú údaje o miere náhrady pri 0,5-násobku, 0,75-nás., 1,0-nás., 1,5-nás, 2,0-nás. a 2,5-

násobku priemerných zárobkov 
Zdroj: Society at a Glance :OECD Social indicators – 2006 Ed., OECD 2007 

 

 Miera náhrady na úrovni niečo vyše polovice predchádzajúceho príjmu však 

je z hľadiska zabezpečenia uspokojovania potrieb dôchodcu nie veľmi 

dostačujúca. Preto už od roku 1996 boli zriaďované doplnkové dôchodkové 

poisťovne, kde na dobrovoľnej báze si poistenci platili príspevky na doplnkové 

dôchodkové poistenie v starobe (t.č. prekvalifikované na doplnkové 

dôchodkové sporenie). Výhodou tohto typu sporenia na starobu je, že 

príspevky boli čiastočne oslobodené od platenia dane z príjmu a platiteľom na 

účet poistenca môže byť aj zamestnávateľ. Súbežne fungujú súkromné 

poisťovne ponúkajúce produkty životného poistenia s možnosťou sporenia na 

dôchodok. Súkromné doplnkové dôchodkové sporenie a životné poistenie 

tvoria tretí a štvrtý pilier slovenského penzijného systému.  
 

Druhý pilier – kapitalizačný (v anglickej preskripcii „Funded“) 

 Vznikol zákonom 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a je 

účinný od roku 2004. Inštitucionálne ide o viaceré súkromné dôchodcovské 

správcovské spoločnosti spravujúce peniaze poistených osôb. Vstup do 
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druhého piliera je dobrovoľný, ale následne sa poistné do druhého piliera 

odvádza z povinných odvodov príspevkov na starobné dôchodkové poistenie. 

Väčšia časť odvedeného poistného však stále ide do prvého priebežného 

pilieru. V systéme kapitalizačného sporenia si občania vo veľaročnom režime 

(minimálne 10 rokov) ukladajú peniaze, ktoré dňom odchodu do dôchodku sa 

im začnú vyplácať vo forme starobného dôchodku. Koľko peňazí si sporiteľ 

nasporil (a o koľko mu príslušný správca počas desiatok rokov trvajúceho 

sporenia rozmnožil jeho vklad), toľko ich dostane v postupných mesačných 

splátkach – teda v intenciách poisťovacej matematiky (prepočty sa robia na 

aktuálne národné veky dožitia). Vo svojej podstate ide o veľmi jednoduchý 

vzťah bez sprostredkujúcich solidárnych súvislostí s ostatnými účastníkmi 

sporenia. Zatiaľ čo v rámci priebežného systému možno uvažovať s celkovou 

masou finančných prostriedkov od všetkých platiteľov poistných príspevkov 

a optimalizovať poistné príspevky i vyplácané dávky, v rámci fondového 

systému ide o prostriedky za každého poistníka zvlášť. Prakticky vo všetkých 

krajinách kde funguje kapitalizačný pilier sa jedná o dodatkovú formu, takže 

hlavné bremeno penzijnej politiky štátu potom leží na priebežnom systéme a na 

jeho nastavení. Keď si uvedomíme, že kapitalizačný pilier sa u nás ešte len 

rozbieha a prvé vyplatené dávky budú až v roku 2015, sumy dávok starobného 

dôchodku pre aktuálne vstupujúcich ľudí do dôchodkového veku ešte dlhú 

dobu budú závisieť od nastavenia prvého priebežného pilieru, z ktorého 

dostanú väčšiu časť dávky, a sumy z druhého piliera budú pre nich iba 

doplnkové. V súčasnosti (koniec r. 2011) sporí na dôchodok 1,45 mil. osôb 

v systéme kapitalizačného dôchodkového sporenia a v systéme doplnkového 

dôchodkového sporenia si sporí 708 tis. osôb. Vo vekovej štruktúre sporiteľov 

v kapitalizačnom pilieri majú najväčšie zastúpenie sporitelia vo veku 31–40 

rokov (627 tis. osôb), vo veku 21 – 30 rokov sporí 313 tis. osôb, vo veku 41 – 

50 rokov sporí 410 tis. osôb a vo veku nad 50 rokov sporí 99 tis. osôb (Správa 

o sociálnej situácii obyvateľstva SR v roku 2011). 
 

Optimalizácia penzijného systému 

 Reforma penzijného systému z rokov 2002 – 2004 predpokladala dolaďovať 

príslušné parametre. Vo vzťahu k systému sa vytvorilo niekoľko kategórií 

občanov. Pomerne jednoznačnú pozíciu majú už existujúci starobní 

dôchodcovia poberajúci starobný dôchodok. Tí majú záujem už len na 

výnosnosti systému, čo sa premieta do nastavenia valorizačného mechanizmu. 

Poberatelia starobných dôchodkov majú záujem udržať si úroveň príjmov 

jednak na úrovni spotreby (vyjadrené indexami inflácie), ale aj vo vzťahu 

k mzdovému rastu pracovníkov, aby participovali aj na raste životnej úrovne. 

Druhú kategóriu občanov tvoria mladí ľudia, ktorí vstúpili do systému 

dôchodkového poistenia až po roku 2004. Ich dôchodky budú závisieť od sumy 
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príspevkov. Ak sa rozhodnú len pre účasť v priebežnom systéme, budú mať 

nižšiu mieru rizika a viac ochrany v prípade nižších a nepravidelnejších 

zárobkov, pričom úroveň ich predpokladaných starobných dôchodkov bude 

závisieť na celkovej ekonomickej situácii národného hospodárstva v čase 

poberania dávky. Tí, ktorí sa rozhodnú pre účasť aj v kapitalizačnom systéme, 

musia počítať s rizikom miery zhodnocovania svojich úspor, avšak v prípade 

dostatočného úročenia (dobrého hospodárenia správcovských spoločností) 

majú šancu na vyšší dôchodok zložený jednak zo sumy pripadajúcej z prvého 

piliera a zo sumy pripadajúcej z druhého piliera. Tretiu kategóriu tvoria obča-

nia, ktorí vstúpili do systému dôchodkového poistenia pred rokom 2004. 

Zvláštnosťou u tejto kategórie je započítavanie doby štúdia do doby účasti 

v systéme (náhradné doby platenia poistného). Zatiaľ čo osoby vstupujúce do 

systému po roku 2004 si započítavajú obdobie poistenia až od momentu keď 

začali oni či štát alebo Sociálna poisťovňa za nich platiť poistné na dôchodkové 

poistenie (v drvivej väčšine až po skončení strednej či vysokej školy), starší 

poistenci si započítavajú dobu poistenia už od začiatku štúdia na strednej škole. 

Teda určité zvýhodnenie o cca 3 až 8 rokov. Z týchto osôb osobitnú kategóriu 

tvoria tí, ktorí z vekových dôvodov nemohli vstúpiť do druhého kapitalizač-

ného piliera a ktorí budú vstupovať do dôchodku bez šance rozloženia rizík 

medzi prvý a druhý pilier. Tieto osoby majú eminentný záujem ovplyvňovať 

nastavenie parametrov výpočtu dávky starobného dôchodku z prvého 

priebežného piliera (či už v prospech posilnenia solidarity – tí s nižšími 

nárokmi, alebo naopak v prospech zásluhovosti – tí s vyššími dosiahnutými 

nárokmi) a až tak ich nezaujíma osud pilieru druhého. Osoby zúčastnené 

v kapitalizačnom pilieri, ktoré vstúpili do prvého pilieru ešte pred rokom 2004 

a do dôchodku pôjdu až po roku 2015 (po absolvovaní povinného 10 ročného 

sporenia) majú záujem jednak na čo najvyššej výnosnosti z prvého piliera – 

keďže väčšia časť ich dôchodku bude pochádzať práve z neho, ale zároveň 

budú mať záujem čo najväčšieho zhodnocovania svojich úspor v druhom 

kapitalizačnom pilieri dôchodkového sporenia.  

 Pozícia štátu v tejto situácii je zložitá. Pri svojich rozhodovaniach o 

zmenách parametrov musí zohľadňovať záujmy diferencovaných skupín 

občanov (viď vyššie), ktoré môžu byť protikladné. Zároveň nemôže 

neprihliadať k zhoršujúcej sa demografickej situácii v krajine, kedy len mierne 

či vôbec nerastie počet pracujúcich odvádzajúcich príspevky do dôchodkových 

fondov a kedy výrazne rastie počet poberateľov dávok starobných dôchodkov. 

Finančnú pozíciu štátu sťažuje až 10 ročné štartovanie kapitalizačného piliera, 

do ktorého len pritekajú finančné prostriedky, ale zatiaľ neparticipuje na 

vyplácaní dávok dôchodkového sporenia. Toto prechodné obdobie (výhľadovo 

až 20 ročné) zaťažuje štátny rozpočet, až kým sa naplno nepremietne do 
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financovania penzijného systému reálna váha prvého i druhého piliera. 

(Podrobnejšie o zámeroch reforiem pozri napr. Mikloš, 2005.) 

 V období 2004 – 2011 sa veľmi nezmenili nastavené parametre. Čo sa týka 

financovania, zmenili sa ohraničenia vymeriavacích základov. Namiesto 

minimálnej mzdy ako referenčnej hodnoty pre najnižší vymeriavací základ 

SZČO bol zavedený limit 44,2% priemernej mzdy v národnom hospodárstve. 

Maximálny vymeriavací základ pre všetky kategórie platiteľov príspevkov na 

dôchodkové poistenie bol pôvodne stanovený na 3-násobok priemernej mzdy, 

teraz je to 4-násobok priemernej mzdy. Čo sa týka minimálnej doby platenia 

príspevkov pre získanie nároku na starobný dôchodok, táto bola pôvodne 

stanovená na obdobie 10 rokov, medzitým sa táto doba pre prvý pilier zvýšila 

na 15 rokov a pre druhý pilier je t. č. na úrovni 10 rokov. Hranica veku od-

chodu do dôchodku zostala na pôvodne nastavenej úrovni 62 rokov. Pôvodne 

nastavené podmienky na poberanie predčasného starobného dôchodku boli 

postupne doplnené o podmienku maximálne 2 chýbajúcich rokov do veku 

odchodu do dôchodku a o absenciu zárobkovej činnosti. Takisto platia zmeny 

vo výpočtoch osobných mzdových bodov. Osobitne boli dolaďované parametre 

výpočtu dávky starobného dôchodku. Pôvodne sa do výpočtu sumy dávky 

starobného dôchodku započítavali príjmy od roku 1994, v súčasnosti sú to 

príjmy od roku 1984. Pôvodne započítavaná hodnota osobného mzdového bodu 

nebola obmedzená, dnes je obmedzená na hodnotu 3 body (čo je 3-násobok 

priemernej mzdy v národnom hospodárstve v danom roku). Pôvodne sa 

počítalo s postupným uvoľňovaním obmedzenia priemerného mzdového bodu, 

v súčasnosti je jeho maximálna hodnota 2,72 bodu (84% rozdielu medzi 1,25 

bodmi a 3 bodmi). Tiež sa zmenil dátum pravidelnej valorizácie dávky sta-

robného dôchodku – z 1. júla na 1. január. Všetky tieto zmeny boli motivované 

buď pribrzdením výdavkovej stránky, alebo posilnením príjmovej stránky 

Sociálnej poisťovne, ktorá vypláca starobné a pozostalostné dôchodky. Medzi 

zmeny v penzijnej politike po roku 2004 možno uviesť opatrenia štedrejšie pre 

poberateľov starobných a pozostalostných dôchodkov, akými bolo zavedenie 

Vianočných príspevkov pre nižšie príjmové kategórie dôchodcov od roku 2006. 

Čo sa týka pozostalostných dávok, vdovské a vdovecké dôchodky sú teraz 

vyplácané aj osobám, ktoré vychovali viac detí a sadzba sirotského dôchodku 

sa zvýšila z 30% na 40% z dôchodku zomretého živiteľa. (Podrobnejšie pozri 

Bednárik, 2012.) 

 Do plánov na vývoj penzijnej politiky výrazne zasiahli nasledovné faktory. 

V prvom rade je to potreba finančného zabezpečenia nákladov Sociálnej 

poisťovne, ktorá vypláca do druhého piliera vysoké sumy (v objeme cca 1 

miliardy Eur ročne), keď štát má zabezpečiť jej dofinancovanie pre potreby 

vyplácania aktuálnych dávok dôchodkov. Pôvodná kalkulácia využitia zisku 

z privatizácie časti SPP síce počítala s niekoľkoročným krytím výpadkov, ale 



CEEOL copyright 2018

CEEOL copyright 2018

286                    Slovak Journal of Political Sciences, Volume 12, 2012, No. 4 

masívne rozšírenie záujmu o účasť v kapitalizačnom pilieri rozpustilo túto 

rezervu podstatne skôr ako sa predpokladalo. Tento problém je ešte násobený 

aktuálnou globálnou krízou a nutnosťou štátu udržať rast verejných financií na 

uzde. Zákonná úprava zo septembra 2012 už reaguje na tieto problémy a okrem 

iného znížila odvod do II. piliera z 9% na 4%.  

 Ďalším problémom, ktorý klope na dvere reforiem čoraz nástojčivejšie, je 

dodržanie proporcií medzi príjmami a výdavkami v rámci prvého priebežného 

systému dôchodkového poistenia. Týka sa to tak potreby rastu odvodov 

poistného, ako aj poklesu nárastu výdavkov na dávky. Premieta sa to do nárastu 

maximálnych vymeriavacích základov výberu poistného a do podpory 

zamestnávania v riadnych pracovných pomeroch so zámerom zvýšiť počet 

platiteľov a sumy poistného na dôchodkové poistenie. Čo sa týka obmedzenia 

výdavkov, aktuálne je znižovať miery valorizácie a perspektívne rátať s rastom 

veku odchodu do dôchodku (čo je uplatnené v už spomínanej novele zákona zo 

septembra 2012).  
 

Rodinná politika 
V čase vstupu Slovenska do Európskej únie mala rodinná politika za sebou 10-

ročné obdobie experimentovania. Na začiatku 90-tych rokov čelili vládne 

orgány novým výzvam, ktoré ešte neboli u obyvateľstva zažité a tak striedala 

jedna koncepcia druhú. Čo sa týka demografickej situácie pokračoval trend 

založený ešte v polovici 70-tych rokov – postupné znižovanie počtu 

narodených detí. Paradoxne po roku 1990 napriek poklesu počtu umelých 

potratov nerástol počet živonarodených detí, ale naopak postupne ročne klesal 

až dosiahol najnižšiu úroveň v roku 2002, kedy sa narodilo 50 841 detí. 
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Graf 4. Vývoj počtu živonarodených detí 
 

 
 

Zdroj: Databáza Výskumného demografického centra, Bratislava 
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Graf 5. Počty rodín s deťmi 
 

 
 

Zdroj: Sčítanie ľudu, ŠÚ SR 
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prídavku v období 1968 – 2004 klesla 4-násobne, kým výdatnosť rodičovského 

príspevku v období 1971 – 2008 klesla len mierne. 

 Celkove v roku 2007 štát vynakladal na opatrenia rodinnej politiky 2,19 % 

HDP. V rámci krajín EÚ to nebolo veľa, ale ani málo. V tomto smere sú 

najvyššie podielové výdavky na podporu rodiny vo Francúzsku (3,71 % HDP), 

ale napr. také veľké krajiny ako Španielsko či Poľsko a aj ďalšie krajiny dávajú 

rodine menej než Slovensko (pozri Graf č. 7). Pre porovnanie štruktúry 

výdavkov platí, že Slovensko takmer 2/3 z týchto výdavkov realizuje vo forme 

finančných platieb pre rodiny, kým napr. Francúzsko podporuje rodiny cez 

výplatu peňažných dávok len z cca 1/3 a podstatne viac využíva pomoc formou 

služieb pre rodiny.  
 

Graf 6. Výška dávok (štedrosť) ako podiel z hrubej priemernej mzdy v NH 

(v %) 
 

 
 

Zdroj: Vlastné prepočty na základe znenia príslušných zákonov a z údajov ŠÚ SR 
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Graf 7. Verejné výdavky na rodinu (v hotovosti, službách, daňových 

zvýhodneniach) vo vybraných krajinách (v % z HDP), rok 2007 
 

 
 
Pozn.: údaje o daňových zvýhodneniach v Maďarsku, Slovinsku a Grécku neboli k dispozícii 

Zdroj: OECD Family Database  
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a nižšia pre osoby zárobkovo činné. V súčasnosti rodič dostane rodičovský 

príspevok a tomu kto nepoberá rodičovský príspevok možno poskytovať dávku 

starostlivosti o dieťa (do výšky 230 Eur mesačne vynaložených a zdokladova-

ných výdavkov). Suma rodičovského príspevku pre nepracujúceho rodiča 

v roku 2004 činila mesačne 3790 SKK (cca 93,45 Eur podľa vtedajšieho 

kurzu), teraz je to 194,70 Eur mesačne pre rodiča malého dieťaťa.  

 Oproti situácii v roku 2004 sa zmenila právna úprava náhradnej starostli-

vosti o dieťa, keď bol v roku 2005 prijatý zákon o sociálno-právnej ochrane 

detí a sociálnej kuratele a zákon o príspevkoch na podporu náhradnej 

starostlivosti o dieťa, ktoré nahradili úpravu ešte z rokov 1990 a 1998. Zároveň 

dávky v tejto oblasti sa zvyšovali. Napríklad príspevok pri zverení do 

náhradnej starostlivosti bol v čase vstupu do EÚ na úrovni 7080 SKK (cca 

174,56 Eur), teraz je na úrovni 352,86 Eur. Takisto príspevok pri zániku 

starostlivosti pôvodne bol na úrovni príspevku pri zverení do náhradnej 

starostlivosti, neskôr od roku 2006 bol zvýšený na úroveň 22100 SKK (cca 

583,91 Eur), v súčasnosti je to 883,90 Eur ako štartovné do nového života pre 

mladého človeka vychovávaného v náhradnej starostlivosti. 

 Oproti situácii v roku 2004 je v súčasnosti vyššia aj dávka „materské“, keď 

sadzba dávky sa zvýšila z 55 % na súčasných 65 % z vymeriavacieho základu 

a predĺžila sa doba materskej dovolenky o 6 týždňov, a to aj v prípade 

normálnych okolností, aj v prípade viacnásobného pôrodu i v prípade 

náhradnej rodičovskej starostlivosti. Takže v súčasnosti je základná výmera 

materskej dovolenky v trvaní 34 týždňov. Práve tieto opatrenia dokladujú 

snahu štátu uplatňovať politiku ústretovú voči rodine.  

 V rodinnej politike má svoje miesto aj zosúlaďovanie života práce so 

životom rodiny. V období po vstupe do EÚ sa uchovali dávky náhrady mzdy 

pri starostlivosti o dieťa – „nemocenské“ (pri ošetrovaní chorého dieťaťa) a 

„vyrovnávací príspevok“ (pre tehotné ženy či ženy s dieťaťom do 9 mesiacov 

v prípade preloženia na menej platenú prácu); tieto dávky sú vyplácané 

z nemocenského poistenia. Štát v Zákonníku práce garantuje pracovné miesta 

počas dovoleniek spojených s výchovou malých detí (materskej a rodičovskej), 

ako aj možnosti sprevádzania rodinného príslušníka do zdravotného zariadenia 

na ošetrenie či liečenie (s náhradou mzdy zamestnávateľom). Takisto 

zamestnávateľ by mal vychádzať v ústrety rodičom a umožniť im prispôsobiť 

si pracovný čas s ohľadom na starostlivosť o deti.  

 Zameranie rodinnej politiky má v súčasnosti niekoľko výziev. Pred štátom 

stále stojí otázka podpory pôrodnosti, zabezpečenia rovnosti šancí detí 

i dospelých na vzdelanie a štart do života a práce, aktuálne sú aj riešenia 

podpory bývania. V rodinnej politike sa tak premieta potreba pomáhať 

(dočasne) rodinám v komplikovaných životných obdobiach (obdobie výchovy 

malých detí, obdobie štúdia detí, obdobie starostlivosti o chorých či 
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invalidných alebo nevládnych členov), za čím je snaha udržať životnú úroveň 

obyvateľov na úrovni zodpovedajúcej nárokom občana Európskej únie. 

(Podrobnejšie o rodinných politikách v krajinách EÚ pozri Kuronen, 2010.) 

 Riešenie otázky podpory pôrodnosti je pre spoločnosť dôležité z viacerých 

dôvodov, avšak k tomu treba využívať adekvátne nástroje. Z minulosti sú 

známe pronatalitné opatrenia ešte zo 60-tych a 70-tych rokov, ktorými 

vtedajšie vlády odôvodňovali výstavbu panelákových bytov, zariadení pre deti 

v predškolskom veku, zavedenie nepracovných víkendov, mladomanželské 

výhodné pôžičky či zvyšovanie priamych peňažných dávok rodinám. Nič proti 

zlepšovaniu podmienok, avšak v situácii politiky čo najnižšej spotrebiteľskej 

funkcie peňazí, kedy si obyvatelia neboli schopní vlastnou prácou či 

podnikaním zarobiť na zodpovedajúce bývanie, predškolskú výchovu detí či 

lepšiu vybavenosť domácností, sa direktívne opatrenia štátu javia ako 

kontraproduktívne, s prerozdeľovacími aktivitami zvýhodňujúcimi len štátom 

„odobrené“ kategórie obyvateľov. Z tohto dôvodu sa v prvých koncepciách 

slovenskej rodinnej politiky z 90-tych rokov zvýrazňovala nutnosť zvýšenia 

príjmovej úrovne samotnej rodiny za účelom financovania rastu uspokojovania 

potrieb svojich členov z vlastných zdrojov, pri uplatňovaní subsidiárneho 

princípu a až následnej pomoci zo strany štátu, keď rodina z vlastných zdrojov 

toho nie je schopná. A rozhodovanie sa občana o miere svojej natality na 

základe materiálnych stimulov štátu bolo v týchto koncepciách odmietané. 

(Správnosť tejto premisy potvrdzujú aj testovacie analýzy vzťahu medzi 

pôrodnosťou a rodinnými dávkami, keď za obdobie 1950 – 2006 nebola 

preukázaná závislosť medzi týmito veličinami – Valášek 2008).  

 Súčasná hospodárska kríza tlačí na zefektívnenie verejných výdavkov. 

V tomto smere je štát pred úlohou: prehodnotiť dotačnú politiku voči rodine. 

A otázkou je či zachovať terajší status quo, alebo znížiť dávky – komu, koľko 

a akým spôsobom.  

 V koncepciách rodinnej politiky sa objavuje nielen hospodársky, ale aj 

morálny a etický rozmer. Rodina plní nielen ekonomické či biologické funkcie, 

ale je aj prostredím života svojich členov a tak sa vynára otázka podpory 

utvárania vzťahovej klímy, hodnotového systému, výchovných metód, či 

zázemia pre nedospelých a nevládnych členov v rodine. Pochopiteľne, že 

rozliční obyvatelia majú vlastné koncepty tvorby a uplatňovania týchto 

aspektov v živote svojich rodín, a štát vždy nedokáže podporiť každý takýto 

koncept. Minimálne by sa však mal usilovať o podporu kultivovanosti 

ľudského života. Významnú úlohu tu zohráva nielen činnosť štátu, ale aj 

činnosť lokálnych spoločenstiev a samosprávy obcí a miest (Lenczová, 1998).  
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Politika pomoci v hmotnej núdzi 

Významnou funkciou sociálnej politiky je ochranná funkcia. V rámci nej sa 

subjekt sociálnej politiky (napr. štát) snaží o odstránenie alebo aspoň 

o zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie, ktorá vznikla počas života 

jednotlivca či rodiny. Vo vzťahu k ľuďom bez príjmu štát prostredníctvom 

dávok (či už peňažných alebo naturálnych) zabraňuje, aby títo boli vylučovaní 

z účasti na živote spoločnosti. Hrozba exklúzie a sociálne nebezpečenstvo 

vyplývajúce z finančnej núdze alebo chudoby sú tým dôvodom, pre ktorý štát 

z princípu sociálnej solidarity pomáha týmto ľuďom. (O teoretických 

konceptoch pozri napr. publikáciu Mareš, 1999.) 

 Základný koncept pomoci ľuďom v hmotnej núdzi bol sformulovaný 

a naplnený ešte v rámci Záchrannej sociálnej siete v roku 1990. Založený bol 

na pomerne jednoduchom vzorci – doplniť nedostatok peňažných prostriedkov 

do úrovne spoločensky uznanej hranice životného minima. Keď je známa táto 

hranica a keď je známa aktuálna úroveň príjmov, nie je problém spočítať 

rozdiel medzi príjmom a danou hranicou. A keď štát vyčlení potrebné zdroje, 

môže sa potrebným vyplácať vypočítaný rozdiel ako dávka. Od tej doby 

odborníci venujú pozornosť na stanovenie hranice životného minima a na 

diskusiu okolo započítavania rozličných druhov príjmov.  

 Aká by tá hranica životného minima mala byť ? Exitujú viaceré koncepcie 

jej určovania. Najstaršia vychádza z naturálnej podoby životného minima, teda 

definovanie minimálneho spotrebného koša (hodnota tovarov a služieb 

potrebných na fyzickú existenciu človeka a osôb s ním žijúcich). Obsah 

minimálneho spotrebného koša závisí od deklarovaných nárokov na minimálnu 

kalorickú a nutritívnu hodnotu výživy a od ďalších zadefinovaných potrieb 

ošatenia, bývania, hygieny a ďalších nevyhnutných tovarov a služieb 

potrebných na fyzickú existenciu (pozri napr. Rowntree 1901). Obsah 

minimálneho spotrebného koša však je funkciou nielen fyzického stavu 

človeka, ale je to aj záležitosť existencie človeka v konkrétnej spoločnosti. 

Môžeme deklarovať kultúrno-spoločenskú dimenziu základných potrieb, že 

inak vyzerá minimálny spotrebný kôš na začiatku 20-teho storočia a inak na 

začiatku 21-ého storočia, napr. s potrebou využívania komunikačných 

prostriedkov, bez ktorých je človek v spoločnosti stratený. To sa už blížime 

k definovaniu hranice životného minima či hranice chudoby odvodenej od 

konceptu inklúzie do spoločnosti – teda určenia minimálnej príjmovej úrovne, 

ktorá ešte zabraňuje prepadu – vylúčeniu – zo života spoločnosti (pozri napr. 

Townsend, 1979). A pomôckou pre stanovenie takejto hranice nebude obsah 

minimálneho spotrebného koša, ale priehlbeň od priemerných príjmov v danej 

spoločnosti. Teda potom otázka znie – ako hlboko možno padnúť v príjmoch, 

aby som nebol beznádejne odsúdený nemôcť sa aktívne zúčastňovať na živote 

spoločnosti ? Tu sa obvykle diskutuje o relatívnej vzdialenosti od priemerného 
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príjmu ako o tom inkluzívnom životnom minime. (Podrobnejšie pozri štúdiu 

Bednárik, R. a kol., 1994.) 

 Čo sa týka napočítavania príjmov, je to dôležité z dvoch aspektov – jednak 

aby sme mohli identifikovať výšku dávky a jednak aby sme odblokovali 

prípadné nenáležité rozdiely medzi poberateľmi vzniknuté dopočtom do 

arbitrárne stanoveného limitu dávky. Konkrétne sa diskutovalo či do dávky 

započítať detské prídavky, ďalšie dávky ako rodičovský príspevok, starobný 

a invalidný dôchodok, prípadné sporadické zárobky, sporadické jednorazové 

pomoci zo strany obce a pod. Dôležité tiež je posúdenie majetkových pomerov 

žiadateľa na účely poskytnutia pomoci. Všetky tieto otázky boli postupne 

riešené a odzrkadlilo sa to v aktuálnom stave: Do príjmov sa nezapočítavajú 

25% zo zárobkov, 25% z dôchodkových dávok, 25% materskej dávky, 100% 

prídavkov na deti, 100% daňového bonusu, 100% štipendií žiakov a študentov, 

100% príspevkov aktívnej politiky trhu práce týkajúcich sa cestovných náhrad, 

absolventskej praxe, služieb pre rodinu nezamestnaného s deťmi, na 

zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, 100% príjmu 

z príležitostnej práce do sumy 12-násobku životného minima a 50% príspevku 

na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby. 

 Posudzuje sa tiež veľkosť majetku, avšak od občana nemožno požadovať 

predaj alebo prenájom nehnuteľnosti užívanej na primerané trvalé 

bývanie, pôdy využívanej na osobnú spotrebu či osobné vlastníctvo tvoriace 

nevyhnutné vybavenie domácnosti (napr. automobil v hodnote nižšej ako 35-

násobok životného minima).  

 V Európskej únii každá krajina má zadefinovanú vlastnú hranicu chudoby 

(u nás je to životné minimum), avšak štatistici porovnávajú hranice chudoby 

medzi jednotlivými krajinami podľa indikátora 60% mediánu ekvivalentného 

príjmu – teda hranicou chudoby je pre nich niečo vyše polovice národnej 

mediánovej hodnoty príjmu vrátane sociálnych dávok. 
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Graf 8. Národné hranice chudoby (60% mediánu ekvivalentného príjmu 

po sociálnych transferoch) vo vybraných krajinách EÚ (v Eur za rok) 
 

 
 
Zdroj: Eurostat, SILC 

 

 V takomto prípade hranica chudoby je vnímaná ako inkluzívna hranica, 

prakticky je na podstatne vyššej úrovni v ekonomicky vyspelých krajinách a na 

podstatne nižšej úrovni v tzv. „nových“ krajinách EÚ, kam patrí aj Slovensko. 

Suma životného minima v čase vstupu Slovenska do EÚ bola mesačne pre prvú 

dospelú osobu v domácnosti na úrovni 4210 SKK (103,80 Eur), pre ďalšiu 

dospelú osobu žijúcu v domácnosti to bolo 2940 SKK (72,49 Eur) a pre 

nezaopatrené dieťa 1910 SKK (47,09 Eur). Teda životné minimum úplnej 

rodiny s 2 nezaopatrenými deťmi bolo stanovené na 10970 SKK (270,48 Eur) 

mesačne. Súčasné sumy životného minima (júl 2012) sú stanovené na 194,58 

Eur pre prvú dospelú osobu v domácnosti, 135,74 Eur pre ďalšiu dospelú osobu 

a 88,82 Eur pre nedospelé dieťa. Pre úplnú rodinu s 2 deťmi je to spolu 507,96 

Eur.  

 Čo sa týka podielu populácie žijúcej pod hranicou životného minima, 

štatistici identifikujú počty obyvateľov v danej krajine, ktorí žijú pod hranicou 

60% mediánu ekvivalentného príjmu. Na Grafe 9. môžeme pozorovať, že 

v ekonomicky vyspelých krajinách má relatívne nižší príjem pomerne silná 

skupina populácie a že podiel nízkopríjmovej populácie na Slovensku patrí ku 

krajinám s nižšími hodnotami. Nie že by na Slovensku bolo menej chudobných 

ľudí než napr. v Španielsku či v Spojenom kráľovstve, avšak v riziku vylúčenia 
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zo spoločnosti (aj napriek absolútne) vyšším príjmom je väčší podiel populácie 

týchto krajín než na Slovensku. To, že máme relatívne lepšie ukazovatele, je aj 

dôsledkom prerozdeľovacích procesov - transfery sociálnych dávok (v tom sú 

aj detské prídavky, dávky na pomoc zdravotne postihnutým, dávky v hmotnej 

núdzi a ďalšie). Títo nízkopríjmoví obyvatelia sú však len potenciálnymi 

poberateľmi Dávok v hmotnej núdzi (DHN). Na Slovensku napríklad v roku 

2010 žilo z DHN cca 7% obyvateľov, hoci v riziku chudoby podľa európskej 

štatistiky sa nachádzalo 12% obyvateľstva (Správa o sociálnej situácii 

obyvateľstva za rok 2011). 
 

Graf 9. Podiel populácie žijúcej pod hranicou chudoby (60% mediánu 

ekvivalentného príjmu po sociálnych transferoch) vo vybraných krajinách 

EÚ (v %) 
 

 
 
Zdroj: Eurostat, SILC 
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koeficient príjmov. Na Grafe 10. vidíme, že Slovensko (25,9 bodu) patrí skôr 

ku krajinám s nižšou príjmovou diferenciáciou. Tento údaj môžeme 

interpretovať aj tak, že zatiaľ sa u nás ešte nevytvorila silná vysoko-príjmová 

skupina obyvateľov a príjmy chudobných sú dopĺňané aj dávkami v hmotnej 

núdzi v relatívne masívnej miere. 
 

Graf 10. Hodnoty Gini koeficientov príjmu vo vybraných krajinách EÚ (v 

bodoch) 
 

 
 
Zdroj: Eurostat, SILC 
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vyšší celkový príjem. Až na určitej príjmovej úrovni (a tou je hranica chudoby) 

sa človek vymaňuje zo závislosti na sociálnych dávkach. Ak je jeho príjem pod 

touto hranicou, je preňho vlastne zbytočné sa starať o iné príjmy než je sociálna 

dávka. Z tohto dôvodu sa okrem nastavenia hranice chudoby vláda stará aj 

o nastavenie mzdových taríf, aby zárobky (pokiaľ možno) silne prevyšovali 

úroveň sociálnych dávok. Dá sa to dvomi spôsobmi – buď sa zníži úroveň 

sociálnej dávky, alebo sa zvýši minimálna mzda, prípadne budú vyvinuté 

mechanizmy na podporu tvorby dobre platených pracovných miest. 

(Podrobnejšie o vzťahoch medzi hranicami životného minima a politikami trhu 

práce viď napr. štúdiu Bednárik, 2008.) 

 V čase pred vstupom do Európskej únie vláda menila základnú filozofiu 

pomoci ľuďom v núdzi. Romantickú predstavu o fungujúcej trampolíne 

zamenila za systém opierajúci sa o motívy či „zásluhy“, teda suma dávky 

závisela od preukázanej ochoty poberateľa začleniť sa do práce a spoločnosti. 

Pôvodne so osobám s nedostatočnými príjmami poskytovala „dávka sociálnej 

pomoci“ na prekonanie dočasne zlej finančnej situácie. Suma tejto dávky 

pokrývala rozdiel medzi aktuálnym (nedostatočným) príjmom a životným 

minimom určeným pre danú osobu či skupinu osôb spolu žijúcich. Dokonca 

istý čas (od polovice r. 1998 do konca roku 2000) ak daná osoba bola 

v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov a mala príjem zo závislej činnosti, 

dorovnával sa jej príjem do úrovne 120% životného minima. Nová úprava už 

zavádzala „dávku v hmotnej núdzi“ a „príspevky k dávke v hmotnej núdzi“ ako 

limit peňazí poskytovaných osobe (a osobám spolu s ňou posudzovanými) 

v hmotnej núdzi vo fixných výškach (podľa štruktúry domácnosti). Tá suma 

síce nebola ďaleko od hranice životného minima, ale už sa príjem nedorovnáva 

do úrovne životného minima, ale do úrovne stanovenej vládou. Zmena na nový 

systém napočítavania príjmov a sumy dávky v hmotnej núdzi (v roku 2004) 

priniesla výrazné zníženie finančnej pomoci osobám s nedostatočnými 

príjmami a podnietila sériu nepokojov najmä v prostredí Rómskej populácie 

žijúcej v segregovaných rómskych osadách. Napríklad dávka bola takmer na 

rovnakej úrovni v prípade rodiny s 5 deťmi ako v prípade rodiny s 10 deťmi. 

Pôvodné nastavenie sa potom v priebehu niekoľko mesiacov mierne zvýšilo, 

ale princíp o maxime dávky pre 5 detí zostal nezmenený.  

 Suma dávky je napočítavaná tak, aby poberateľa motivovala k návratu do 

pracovného života. Konkrétne na to slúži „aktivačný príspevok“. Jeho suma je 

t. č. 63,07 Eur a znamená pomerne významný podiel v celej dávke (v prípade 

jednej osoby poberajúcej DHN je to až cca tretina). Aby poberateľ dostal aj 

tento aktivačný príspevok, musí preukázať snahu návratu do pracovného života 

napr. tým, že si zvyšuje kvalifikáciu, zúčastňuje sa vzdelávania a prípravy na 

trh práce v rámci schválených projektov, alebo že vykonáva menšie obecné 

služby či dobrovoľnícke práce v rozsahu aspoň 10 hodín týždenne. V systéme 
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sú aj ďalšie motivátory pre poberateľov. Existuje „príspevok na bývanie“, ktorý 

sa pripočíta k základnej DHN vtedy, ak poberateľ nemá podlžnosti na 

nájomnom. Najnovšie existuje príspevok „dávka pre školopovinné dieťa“, 

ktorý je poskytovaný spolu s DHN vtedy, ak dieťa poberateľa dávky riadne 

chodí do školy. 

 V čase vstupu SR do EÚ suma mesačného limitu dávky v hmotnej núdzi 

(DHN) pre jednu dospelú osobu bola 1450 SKK (35,75 Eur podľa vtedajšieho 

kurzu), k tejto sume sa napočítavali limity „príspevkov k DHN“ – ako je 

príspevok na bývanie, aktivačný príspevok (jeho pandantom je ochranný 

príspevok pre osoby neschopné práce), atď., takže celková suma dávky pre 

jednotlivca mohla byť max. 4130 SKK (101,83 Eur). Napríklad dvojica s 2 

deťmi mala nárok na celkovú sumu mesačne až 8740 SKK (215,50 Eur). Pre 

porovnanie – v tom čase minimálna mesačná mzda bola na úrovni 6080 SKK 

(149,91 Eur) a priemerná mesačná mzda na úrovni 15825 SKK (390,18 Eur). 

V súčasnosti je mesačný limit sumy DHN pre jednu dospelú osobu 60,50 Eur 

plus príspevky k tejto dávke (spolu je to potom max. 194,87 Eur), limit DHN 

pre dvojicu s 2 deťmi je 398,14 Eur, mesačná minimálna mzda je na úrovni 

327,20 Eur a priemerná mesačná mzda v roku 2011 na Slovensku bola 786 Eur.  

Valorizácia DHN a príspevkov k nej podľa platnej legislatívy nemá osobitný 

režim. Životné minimum sa síce valorizuje pravidelne raz ročne vždy k termínu 

1. júla, avšak rast DHN je na ľubovôli vlády. (Podrobnejšie pozri Bednárik, 

2012.) 
 

Politika trhu práce 
Ani po vyše dvadsiatich rokoch od prechodu na trhovú ekonomiku sa 

slovenská spoločnosť dostatočne nevysporiadala s problémom vysokej 

nezamestnanosti (a navyše s osobitným problémom dlhodobej nezamestnanosti 

– tzv. tvrdým jadrom nezamestnaných). Problém, ktorý v priebehu jedného 

roka (1990) vyskočil z 0% na 11% - miera nezamestnanosti – sa stal čiernou 

morou všetkých ministrov práce, vlád a parlamentu prakticky až doteraz. Pri 

porovnaní s ďalšími krajinami EÚ je Slovenská nezamestnanosť veľmi vysoká. 
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Graf 11. Miera nezamestnanosti vo vybraných krajinách EÚ (v % 

z ekonomicky aktívnych)  
 

 
 
Zdroj: Eurostat, LFS 

 

 Slovenské vlády stáli a stoja pred 2 problémami: jednak treba permanentne 

riešiť podporu tvorbe nových pracovných miest (aj ako náhrade za zaniknuté) 

a jednak pomáhať samotným nezamestnaným: dávkami v nezamestnanosti 

a podporou v rozvoji ich pracovných kvalifikácií a zručností potrebných na 

presadenie sa na trhu práce.  

 Zatiaľ sa tento problém riešil najmä skvalitňovaním ekonomiky, 

priťahovaním zahraničného kapitálu za účelom vytvárania nových pracovných 

miest, podporovaním zamestnávateľov, a tiež aj tvorbou, skúšaním a uplat-

ňovaním celej plejády opatrení subsumovaných do „aktívnej politiky trhu 

práce“ (APTP) prípadne „aktívnej politiky zamestnanosti“. História sloven-

ských skúseností s uplatňovaním nástrojov APTP odhaľuje veľa ambícií a len 

málo pozitívnych výsledkov. Napríklad na začiatku 90-tych rokov minulého 

storočia sa zrútila chrbtica slovenského priemyslu (máme tým na mysli reťazec 

podnikov fungujúcich v rámci dobového zbrojárskeho priemyslu) a do 

nezamestnanosti sa dostala vysokokvalifikovaná pracovná sila. Okamžitá 

odpoveď zo strany politiky trhu práce – tej aktívnej – bolo udržať zamestna-

nosť v končiacich podnikoch (aj priamymi dotáciami štátu na mzdy) a následne 

otvoriť systém verejno-prospešných prác s ďalšími nástrojmi APTP.  
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 Štát prakticky nikdy neprikladal APTP významnú úlohu v znižovaní 

nezamestnanosti. Doterajšie údaje napovedajú o ambícii pomocou APTP 

zabrzdiť rast miery nezamestnanosti, prípadne sa snažiť pomocou nej vhodne 

doplniť priame ekonomické nástroje rastu zamestnanosti. Ak by to štát myslel 

vážne s APTP, potom by musel venovať podstatne viac peňazí na príslušné 

opatrenia. Pri porovnaní s výdavkami iných štátov Európy sa však aj v tejto 

oblasti ukazuje naša hlboká poddimenzovanosť.  
 

Graf 12. Výdavky na politiku trhu práce vo vybraných krajinách EU v r. 

2010 (% z HDP) 
 

 
 

* údaje za Poľsko a Spojené kráľovstvo sú za rok 2009 

Zdroj: Eurostat, LFS 
 

 Môžeme si všimnúť, že údaje z Grafu 12. vypovedajú o celkových výdav-

koch, kde sú nielen náklady na APTP, ale aj náklady na dávky v nezamestna-

nosti a na predčasné dôchodky. 

 Osobitná situácia vzniká na začiatku milénia, keď sa naštartoval proces 

prístupu Slovenska do Európskej únie. V rámci predvstupových vyjednávaní sa 

aj praktiky APTP začali u nás výraznejšie uplatňovať, avšak za podstatne 

horších finančných podmienok než v tzv. starších krajinách EÚ. Preberanie 

vzorov však doteraz nie je odmenené razantným efektom – znížením neza-

mestnanosti. 

 Práve bližšie napojenie na EÚ a najmä na Nemecko dalo výrazný impulz 

pre tvorbu nových pracovných miest s následným efektom nielen rastu 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

% HDP 2010 

2010



CEEOL copyright 2018

CEEOL copyright 2018

302                    Slovak Journal of Political Sciences, Volume 12, 2012, No. 4 

zamestnanosti, ale aj znižovania miery nezamestnanosti. Pomáhal pritom aj 

efekt emigrácie pracovnej sily do zahraničia, kedy sa na domácom pracovnom 

trhu uvoľňovali uprázdnené pracovné miesta – až sa v roku 2008 dokonca 

dostavil problém s nedostatkom odbornej pracovnej sily. Dôsledkom tejto 

situácie (výrazného zníženia počtu nezamestnaných) bolo aj výrazné zvidi-

teľnenie problému dlhodobo nezamestnaných, ktorí zostali v nezamestnanosti, 

a problému pracovnej integrácie rómskeho etnika bývajúceho v osadách, ako 

tvrdého jadra nezamestnaných.  

 Politika trhu práce sa v tom období realizovala najmä cez tzv. pasívnu 

politiku trhu práce – čo znamenalo regulovať dávky v nezamestnanosti. Ne-

ustále vysoké miery nezamestnanosti boli príčinou sprísňovania podmienok 

poskytovania a výdatnosti dávky v nezamestnanosti. V čase vstupu do EÚ mal 

nezamestnaný nárok na dávku v nezamestnanosti maximálne po dobu 6 

mesiacov vtedy, ak mal zaplatené príslušné odvody poistného za 3 roky 

z obdobia posledných 4 rokov, čo bola jedna z najprísnejších podmienok v EÚ. 

Až v poslednom období sa to zmiernilo, keď stačí mať zaplatené poistné za 2 

roky z posledných 3 rokov. Inak suma dávky zostala na úrovni 50% miery 

náhrady zárobku. Pokiaľ v roku 2004 bol zákaz súbehu dávky v nezamestna-

nosti a zárobku, v súčasnosti zákon umožňuje malé príležitostné zárobky pri 

súčasnom poberaní dávky v nezamestnanosti. (Podrobnejšie pozri Bednárik, 

2012.) 

 Osobitným problémom sa v nedávnom období stali aj otázky pružnosti na 

trhu práce. Slovenské podniky v boji o presadenie sa na spotrebiteľských 

trhoch začali stláčať aj mzdové náklady. Totiž rast miezd ohrozoval už nielen 

zisky, ale aj samotnú produkciu. Terčom kritiky sa tak stali odvody do 

poistných fondov a tlak na ich znižovanie. Najprv vláda ustúpila a znížila 

sadzby odvodov. To však nestačilo. Zmenami legislatívy – Zákonníka práce 

a Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti sa na trhu práce začali rozširovať 

nové formy pracovných záväzkov, a to mimo pracovných pomerov – aby 

zamestnávatelia nemuseli platiť za svojich zamestnancov odvody do poistenia 

zdravotného a sociálneho. Vznikali tak z donútenia samostatne zárobkovo 

činné osoby (SZČO). Znižovaniu mzdových nákladov napomáhalo aj 

zavedenie Agentúr dočasného zamestnávania, ktoré pod rúškom sprostred-

kovania zamestnania dosadzovali lacnejšiu pracovnú silu do podnikov (ich 

úlohou bolo prideľovať občana – v tomto prípade dočasného agentúrneho 

zamestnanca – k užívateľskému zamestnávateľovi na dočasný výkon práce). 

Tieto dravé agentúry sa neštítili aj kriminálneho správania, keď neodvádzali 

príspevky na poistenie zamestnanca (viď príklady z ich pôsobenia na maďar-

skom území – uvedené v internom materiáli MPSVR SR). 

 Problém pružnosti zamestnávania už kopíroval situáciu v Európskej únii 

a stretol sa tu i s prvými reakciami – vytvoril sa koncept „flexiistoty“ ako 
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určitého kompromisného riešenia jednak medzi rastom požiadaviek 

zamestnávateľov na pružnú výmenu zamestnancov v prípade zmeny charakteru 

alebo kvantitatívnych rozmerov produkcie na jednej strane a medzi rastom 

odporu zamestnancov proti častým zmenám zamestnávateľa (s vysokým 

rizikom nezamestnaneckých statusov) na strane druhej. V rámci našich politík 

sa tento zápas o flexiistotu odohral na báze zmien Zákonníka práce: prebehla 

jeho liberalizácia v období druhej Dzurindovej vlády (2002-2006) a čiastočné 

zmiernenie za prvej Ficovej vlády (2006-2010) .  

 K celkovému dokresleniu situácie treba dodať, že politiky trhu práce sa 

u nás uplatňujú za existencie z európskeho pohľadu nadpriemerne silného 

priemyselného sektoru a za hegemónie veľkých podnikov (250 a viac zam.) 

zamestnávajúcich takmer polovicu pracovnej sily. Živnostníci, malé podniky 

a stredné podniky tak u nás len „paberkujú“ na trhu práce a ťažko sa môžu stať 

spoľahlivými garantmi riešenia nezamestnanosti.  

 Európski štatistici rozdeľujú opatrenia trhu práce na 9 kategórií. Ide o opat-

renia mimo priamych investícií (mimo opatrení hospodárskej politiky). 

O podpore (dávkach) v nezamestnanosti sme už hovorili. Druhým opatrením 

mimo-pracovného charakteru je vyplácanie predčasných starobných dôchod-

kov. Tretím opatrením sú služby zamestnanosti, pod ktorými sa rozumie 

sprostredkovanie zamestnania a poradenstvo v tejto oblasti. Tieto 3 opatrenia 

patria k stabilným a využívaným na slovenskom trhu práce pri zmierňovaní 

následkov nezamestnanosti. Podrobnejšie pozri Graf 13. 
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Graf 13. Výdavky na jednotlivé opatrenia politiky trhu práce na Slovensku 

(v mil. Eur) 
 

 
 
Zdroj: Eurostat, PES 

 

 Ostatných 6 opatrení sa priraďuje k aktívnej politike trhu práce, avšak na 

Slovensku sa z nich v súčasnosti uplatňujú najmä stimuly na podporu zamest-

návania, stimuly na naštartovanie pracovnej aktivity (SZČO) a podporovanie 

tvorby pracovných miest a zamestnávania zdravotne postihnutých. V nedáv-

nom období to ešte boli dotácie na priamu tvorbu pracovných miest – na 

aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec a mesto či 

formou dobrovoľníckej služby. Avšak opatrenia na podporu vzdelávania sú 

nízko dotované a opatrenia na rotáciu či zdieľanie pracovných miest absentujú. 

 Celkove sa v sledovanom období podpora opatrení APTP výrazne zvýšila. 

Podľa údajov Eurostatu zatiaľ čo v roku 2004 bolo na Slovensku vynaložených 

na takéto opatrenia 24,35 mil. Eur, v roku 2010 to bolo 152,89 mil. Eur, a to 

zásluhou 2 skupín opatrení – jednak rozšírením stimulov zamestnávania (z 

úrovne 2,61 mil. Eur v roku 2004 na úroveň 64,45 mil. Eur v roku 2010) 

a jednak rozvojom podpory samozamestnávania (v r. 2004 to bolo 6,14 mil. 

Eur a v r. 2010 to bolo 52,98 mil. Eur). Avšak pri porovnaní s vyspelými 

európskymi ekonomikami je to veľmi málo. 

 Čo sa ako-tak darí vykonať v oblasti APTP, to je zapájanie registrovaných 

uchádzačov o zamestnanie do jednotlivých programov.  

0

50

100

150

200

250

300

2004

2007

2010



CEEOL copyright 2018

CEEOL copyright 2018

Slovak Journal of Political Sciences, Volume 12, 2012, No. 4                    305 

Graf 14. Účasť v opatreniach APTP ako podiel účastníkov z počtu 

registrovaných uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce vo vybraných 

krajinách EÚ (v %)  
 

 
 

Zdroj: Eurostat, PES 

 

 Ukazuje sa, že vyše štvrtiny uchádzačov u nás prechádza jednotlivými 

programami APTP. Je to porovnateľné so situáciou v Nemecku, severských 

krajinách či v Írsku a Maďarsku, avšak je to podstatne menej ako v Španielsku, 

Francúzsku, Rakúsku či Dánsku s vysokánskymi mierami zapájania 

uchádzačov o zamestnanie do programov APTP.  

Aké konkrétne opatrenia sú poskytované na účely návratu na trh práce ? 

V súčasnosti sú to najmä tieto: 

 Pre mladých je to Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe: Absol-

ventská prax (pre osoby vo veku do 26 rokov) sa vykonáva týždenne 20 hodín, 

najmenej 3 a maximálne 6 mesiacov. Mesačná dávka pre absolventa je vo 

výške životného minima + náhrada poistného na jeho úrazové poistenie.  

 Ďalej sú to Aktívne opatrenia na trhu práce: Systém je nastavený na 

podporu zamestnateľnosti a zamestnávania najmä znevýhodnených skupín 

uchádzačov o zamestnanie, na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestna-

nie v regiónoch s vyššou mierou nezamestnanosti ako celoslovenský priemer 

a na podporu vytvárania a udržiavania pracovných miest. Znevýhodnenými 

uchádzačmi o zamestnanie sú rozličné kategórie občanov – mladší ako 25 r., 

starší ako 50 r., dlhodobo nezamestnaní, občania so zdravotným postihnutím, 
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prepustení z organizačných dôvodov, občania, , ktorým bolo zverené dieťa do 

starostlivosti starajúci sa o viac ako 3 deti, osamelí rodičia s aspoň 1 dieťaťom, 

atď. 

 Poskytované príspevky sú určené jednak uchádzačovi o zamestnanie (dávka 

v sume životného minima počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a úhrada 

nákladov súvisiacich so vzdelávaním, príspevok v sume životného minima 

počas zapracovania, vykonávania absolventskej praxe a počas aktivačnej 

činnosti formou dobrovoľníckej služby; príspevok na samostatnú zárobkovú 

činnosť); jednak sú určené zamestnancovi (príspevok na dochádzku za prácou, 

presťahovanie za prácou, úhrada nákladov súvisiacich so vzdelávaním 

a prípravou pre trh práce) a jednak sú určené zamestnávateľovi (príspevok na 

podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, na 

vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca, na podporu udržania 

v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami, na podporu vytvárania 

a udržania pracovných miest v sociálnom podniku, na dopravu do zamestnania, 

na podporu zamestnanosti pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami 

a na riešenie následkov mimoriadnej situácie). 

 Poskytované sú tiež Informačné a poradenské služby, odborné poradenské 

služby, sprostredkovanie zamestnania; príspevok na služby pre rodinu s deťmi 

a úhrada nákladov uchádzačov o zamestnanie na stravovanie, ubytovanie 

a cestovné počas účasti na aktivitách odborných poradenských služieb, náhrada 

časti cestovných výdavkov uchádzača o zamestnanie, ktoré súvisia s absol-

vovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa. 

 Osobitne je podporované zamestnávanie zdravotne postihnutých osôb – 

formou chránených pracovísk i povinným zamestnávaním týchto osôb 

v podnikoch s 20 a viac zamestnancami. 
 

Záver 
 

V roku 2012 sa medzinárodná a národná situácia oproti roku 2004 zmenila. 

Slovenská republika je teraz plnoprávnym členom podstatných štruktúr 

Európskej únie – Európskej rady, Európskeho parlamentu, Eurozóny (keď 

menu Euro zaviedla od 1.1.2009, teda 10 rokov po vstupe prvých 11 členov 

Eurozóny) a Schengenského priestoru (od 21.12.2007). Už predtým (od 

29.3.2004) sa Slovensko stalo členom NATO – euro-atlantickej obrannej 

komunity. Slovensko prejavuje odhodlanie byť platným a užitočným členom 

všetkých týchto zoskupení, čo okrem iného znamená uplatňovať vo svojej 

politike hodnoty, princípy a postupy vyznávané a presadzované štátmi 

tvoriacimi tieto zoskupenia. To isté platí aj pre oblasť sociálnej politiky. Duch 

i litera novoprijímaných zákonov a opatrení by mali byť v súlade s právnym 

poriadkom Európskej únie, teda Nariadeniami a odporúčaniami a tiež je 

potrebné aktívne participovať na otvorenej metóde koordinácie, kedy príklady 
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dobrej politickej praxe zo všetkých krajín (teda aj zo Slovenska) sú vzormi pre 

implementáciu. V rámci svojich ekonomických a politických možností 

Slovensko aj v oblasti sociálnej politiky skutočne presadzuje opatrenia 

kompatibilné s obdobnými uplatňovanými vo vyspelých krajinách EÚ.  

 Prvé 4 roky po vstupe do EÚ Slovenská ekonomika využila potenciál 

integrácie na výrazný rast, čo sa prejavilo aj v miernom raste štedrosti opatrení 

sociálnej ochrany voči obyvateľom. Nástup globálnej krízy však signalizoval, 

že sa asi nepodarí dostihnúť v štedrosti tzv. staršie krajiny EÚ, a že je potrebné 

robiť úpravy.  

 Z nami analyzovaného vývoja 4 politík sa výrazné úsporné zmeny pred-

pokladajú v penzijnej politike. V oblasti rodinnej politiky sa zvažuje vyváže-

nosť podpory a úspor vzhľadom na možné negatívne dôsledky do demografic-

kého vývoja. V oblasti pomoci v hmotnej núdzi je potrebné pokračovať 

v inkluzívnej politike, ale s premyslenejšími opatreniami zacielenými na 

konkrétne segmenty populácie (týka sa to najmä spoločensky prijateľnej 

úrovne pomoci pre časť Rómskeho obyvateľstva bývajúceho v podmienkach 

segregovaných komunít). A politika trhu práce predpokladá najmä masívnejší 

vklad nielen do investičných stimulov, ale aj do uplatňovania opatrení aktívnej 

politiky trhu práce. 
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