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SYSTÉM SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

Akú má človek motiváciu zamestnať sa?

ÚVOD

Systém sociálneho zabezpečenia sa v súčasnosti skladá z približne 70 rôznych sociálnych platieb,
ktoré sa dajú rozdeliť do nasledovných kategórií:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dávky štátnej sociálnej podpory
Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Znížené dane a odvody
Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
Dotácie žiakom a štipendiá
Príspevky v zmysle zákona o službách zamestnanosti
Príspevky na kompenzáciu ZŤP
Nemocenské dávky
Dôchodkové dávky
Úrazové dávky
Dávka v nezamestnanosti
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí

Na niektoré dávky stráca občan nárok vtedy, keď jeho príjem spolu s príjmom osôb, ktoré sa s ním
posudzujú, dosiahne istú úroveň (napr. minimálnu mzdu, životné minimum rodiny), výška iných
dávok sa postupne znižuje s rastúcim príjmom rodiny (napr. o 75% príjmov rodiny), zatiaľ čo na
niektoré majú nárok rodiny bez ohľadu na príjem.
Táto koncepcia vyplácania štátnych dávok a príspevkov spôsobuje to, že niektorým osobám sa
neoplatí pracovať alebo zvyšovať si kvalifikáciu, keďže spolu s dávkami by dostali len o pár korún
viac, ktoré vôbec neodrážajú ich vykonanú prácu, prípadne by dostali ešte menej, ako keby vôbec
nepracovali.

Poďakovanie:
Ďakujeme pánovi Richardovi Sulíkovi, z ktorého knihy „Odvodový bonus“ sme čerpali zoznam sociálnych platieb
(strany 162 – 183).
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ZOZNAM DÁVOK

Analýza je zameraná na dávky, ktoré sú vyplácané mesačne, najväčšiemu počtu rodín a ktoré majú
najväčší vplyv na celkové rodinné príjmy (mzdy + dávky). Počíta sa sem aj dotácia na stravu, ktorá sa
prepočíta z dennej výšky na mesačnú. Keďže jednorazové dávky neodrážajú dlhodobé príjmy rodiny,
ale slúžia na pokrytie jednorazových výdavkov, nie sú v tejto analýze zahrnuté.
Tab. 1: Zoznam relevantných dávok, spolu s ich výškou a zánikom nároku:

Názov dávky
Prídavok na dieťa
Rodičovský príspevok
Daňový bonus na dieťa
Dávka v hmotnej núdzi
Príspevok na zdravotnú starostlivosť
Aktivačný príspevok
Príspevok na bývanie
Ochranný príspevok
Dotácia na stravu
Dotácia na motivačný príspevok
Sociálne štipendium
Štipendium žiakom stredných a
špeciálnych škôl

Zánik nároku na dávku
nikdy
nikdy, jednorazový vznik nároku

postupne, výška dávky sa znižuje
s rastúcim príjmom

jednorazovo

Výška dávky
540 Sk
4230 Sk
555 Sk
1640 Sk – 5210 Sk,
podľa typu rodiny
60 Sk
1900 Sk
1490 Sk, 2300 Sk,
podľa typu rodiny
1900 Sk
542 Sk
370 Sk
1000 Sk
1200 Sk

Existujú aj ďalšie dávky, ktoré sú vyplácané mesačne a ich výška výrazne ovplyvňuje celkové príjmy
rodiny, alebo dávky, ktoré sa vyplácajú jednorazovo, ale ich výška je aj z dlhodobého hľadiska
dôležitá. Na tieto dávky však má právo málo rodín a preto neboli v analýze zohľadnené.
Tab. 2: Zoznam dôležitých dávok, ktoré nie sú zahrnuté v analýze, spolu s ich výškou, periodicitou a zánikom nároku:

Názov dávky

Zánik nároku
na dávku

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť
Príspevok na služby pre rodinu s deťmi
uchádzačovi o zamestnanie
jednorazovo

Výška dávky
najviac 15390 Sk
najviac 246605 Sk
1200 Sk za prvé
dieťa, 900 Sk za
každé ďalšie

Príspevok na vykonávanie absolventskej
praxe

1900 Sk

Dávka v nezamestnanosti

neohraničená,
priemerne 5951 Sk

Periodicita
jednorazovo

mesačne
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SYSTÉM VYPLÁCANIA DÁVOK

Z hľadiska nároku sa dávky dajú rozdeliť do štyroch kategórií:
•
•

•

•

Dávky, na ktoré má nárok každá rodina bez ohľadu na príjem (tab. 1, zánik nároku na dávku –
nikdy).
Dávky, na ktoré má rodina nárok, pokiaľ má príjem od 0 Sk po istú hranicu X Sk. V tomto
intervale je výška dávky stále rovnaká. Pokiaľ príjem rodiny dosiahne alebo prekročí hranicu X
Sk, rodina nárok na dávku nemá (tab. 1, zánik nároku na dávku – jednorázovo).
Dávky, na ktoré rodine vznikne nárok, pokiaľ jej príjem dosiahne alebo prekročí istú hranicu Y
Sk. Za týchto podmienok je výška dávky stále rovnaká. Pokiaľ je príjem rodiny menší ako Y
Sk, rodina nárok na dávku nemá (tab. 1, Zánik nároku na dávku ‐ nikdy, jednorazový vznik
nároku).
Dávky, na ktoré má rodina nárok, pokiaľ má príjem od 0 Sk po istú hranicu Z Sk. V tomto
intervale klesá výška dávky s rastúcim príjmom, presnejšie, výška dávky sa znižuje oproti
maximálnej výške o 75% čistých príjmov rodiny. Pokiaľ príjem rodiny dosiahne alebo prekročí
hranicu Z Sk, rodina nárok na dávku stratí (tab. 1, zánik nároku na dávku ‐ postupne, výška
dávky sa znižuje s rastúcim príjmom).

Do štvrtej kategórie patrí dávka v hmotnej núdzi spolu s jej príspevkami (príspevok na zdravotnú
starostlivosť, aktivačný príspevok, príspevok na bývanie, ochranný príspevok). Pre výpočet jej výšky
sa posudzuje aj s príspevkami, teda, celková výška dávky je výška samotnej dávky + výška všetkých jej
príspevkov.
Pokiaľ je výška dávky menšia ako 50 Sk, dávka sa nevypláca.
Príklad. Nech má rodina hrubý príjem 5000 Sk, nech má jedno dieťa a nech pracuje len jedna osoba, a to na
polovičný úväzok. Predpokladajme, že má právo na dávku v hmotnej núdzi a príspevky na zdravotnú
starostlivosť (3 osoby), na bývanie (2 rodičia) a aktivačný príspevok. Pokiaľ by mala táto rodina nulový príjem,
mala by právo na dávku v hmotnej núdzi spolu vo výške 8270 Sk (3890+180+2300+1900). Jej čistý príjem je teraz
4330 Sk. Keďže dávka je zo štvrtej kategórie, jej výška sa znižuje o 75% z čistého príjmu, teda o 3248 Sk. Teda
rodina dostane dávku v hmotnej núdzi vo výške 5022 Sk (8270 – 3248).
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MODELOVÉ RODINY

Efektívnosť, alebo neefektívnosť súčasného systému bude skúmaná na desiatich modelových
rodinách, ktoré boli vyberané tak, aby boli zastúpené všetky príjmové skupiny s dôrazom na tie,
ktorých sa problém motivácie zamestnať sa týka najviac. Výška miezd bola zvolená nasledovne:

Minimálna mzda – 7600 Sk (rodina 1)
Priemerná mesačná hrubá mzda v SR za prvý štvrťrok 2007 – 19766 Sk
Z toho: muži – 22680 Sk (rodina 2, 3)
ženy – 16553 Sk (rodina 2, 3)
tisíckorunový interval, v ktorom sa nachádza najviac hrubých miezd – 12001 Sk – 13000 Sk
Ako najčastejšie sa vyskytujúcu mzdu sme zvolili 12500 Sk.
Ako najčastejšie sa vyskytujúcu mzdu u mužov sme teda zvolili 12500 * (22680 / 19766) = 14343 Sk
(rodina 4, 5)
A u žien 12500 * (16553 / 19766) = 10468 Sk (rodina 4)
Nezamestnaný, príjem 0 Sk (rodina 6, 7, 8, 9, 10)
Tab. 3: Zoznam analyzovaných rodín

Číslo rodiny
Rodina 1
Rodina 2
Rodina 3
Rodina 4
Rodina 5
Rodina 6
Rodina 7
Rodina 8
Rodina 9
Rodina 10

Popis rodiny
Jednotlivec, zarábajúci 7600 Sk
s jedným dieťaťom navštevujúcim základnú školu
dvojica, muž zarába 22 680 Sk, žena 16 553 Sk
jedno dieťa navštevujúce ZŠ, druhé škôlku
dvojica, muž zarába 22 680 Sk, žena 16 553 Sk
jedno dieťa navštevuje strednú školu, druhé VŠ
dvojica, muž zarába 14 343 Sk, žena 10 468 Sk
jedno dieťa navštevuje ZŠ, druhé škôlku
dvojica, muž zarába 14 343 Sk, žena nezamestnaná, zarába 0 Sk
s jedným dieťaťom navštevujúcim predškolské zariadenie
jednotlivec, nezamestnaný, vykonáva aktivačné práce
jedno dieťa navštevuje ZŠ, druhé škôlku
dvojica, obaja nezamestnaní, vykonávajú aktivačné práce
jedno dieťa navštevuje ZŠ, druhé škôlku
dvojica, obaja nezamestnaní, vykonávajú aktivačné práce
dve deti navštevujú ZŠ, dve navštevujú škôlku
jednotlivec, nezamestnaný, vykonáva aktivačné práce
nemá deti
dvojica, obaja nezamestnaní, vykonávajú aktivačné práce
nemajú deti
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POZNÁMKY

LEGENDA KU GRAFOM UVÁDZANÝM V NASLEDUJÚCOM TEXTE

Graf dávok; pre aktuálny hrubý príjem rodiny (na vodorovnej osi) zobrazuje výšku dávok, na
ktoré má rodina právo (na zvislej osi).
Graf celkových čistých príjmov; pre aktuálny hrubý príjem rodiny (na vodorovnej osi)
zobrazuje súčet dávok, na ktoré má rodina právo a čistej mzdy, ktorú rodina dostane (na zvislej osi,
čistá mzda rodiny je súčet čistej mzdy oboch živiteľov, ak je živiteľ len jeden, je to jeho čistá mzda).
Graf rentability práce; pre aktuálny hrubý príjem rodiny (na vodorovnej osi) zobrazuje,
o koľko % z hrubého príjmu si rodina prilepší oproti tomu, keby ani jeden živiteľ nepracoval (na zvislej
osi).
Vodorovná os prvý riadok
druhý riadok
tretí riadok
Zvislá os
prvý riadok
druhý riadok

celkový hrubý príjem rodiny (súčet hrubého príjmu prvej a druhej osoby)
hrubý príjem prvej osoby
hrubý príjem druhej osoby
celkové čisté príjmy rodiny
percentuálna mierka pre graf rentability práce

Tvorba grafu (hodnôt na vodorovnej osi)
Pokiaľ sú živitelia rodiny dvaja, najprv rastie hrubý
príjem druhej osoby od 0 Sk po stanovenú hodnotu (napr. 16553 Sk). V tomto bode sa vykreslí zvislá
hrubá šedá čiara. Od tohto bodu sa príjem druhej osoby nemení, a začína rásť hrubý príjem prvej
osoby od 0 Sk až po pravú hranicu grafu (napr. 40000 Sk – 16553 Sk, teda po 23447 Sk). Pokiaľ je
živiteľ rodiny len jeden, rastie jeho príjem od 0 po pravú hranicu grafu (napr. 40000 Sk), a príjem
druhej osoby sa zobrazuje ako 0 Sk, ale v grafe sa s druhou osobou nepočíta.

POZNÁMKY KU GRAFOM

•
•
•
•
•

Pokiaľ nie je určené inak, ani jeden zo živiteľov rodiny nevykonáva aktivačné práce, keď je
jeho hrubý príjem nižší ako minimálna mzda.
Všetky rodiny sú nájomcami alebo vlastníkmi bytu alebo rodinného domu, a platia účty
spojené s údržbou a prevádzkou týchto nehnuteľností.
Pokiaľ má osoba hrubý príjem nižší ako je minimálna mzda, stáva sa nezamestnanou, a teda
platí len dane, odvody neplatí.
Pokiaľ je osoba nezamestnaná, ale má príjem aspoň na úrovni minimálnej mzdy, stáva sa
zamestnancom, a teda platí aj dane aj odvody.
Skoky v celkových príjmoch, ktoré sú spôsobené prechodom zo stavu zamestnanca do stavu
nezamestnaného, a opačne, nepovažujeme za problém súčasného systému, keďže vyplývajú
z nami zvoleného správania sa osôb.
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DÁVKY A PRÍJMY MODELOVÝCH RODÍN

RODINA 1 – JEDNOTLIVEC ZARÁBAJÚCI 7 600 SK
S JEDNÝM DIEŤAŤOM NAVŠTEVUJÚCIM ZÁKLADNÚ ŠKOLU

Táto rodina má právo na dávky vo výške 1095 Sk (prídavok na dieťa 540 Sk, daňový bonus na dieťa
555 Sk). Spolu s čistou mzdou jednotlivca, ktorá je 6581 Sk, táto rodina dostane 7676 Sk.
Keby jednotlivec nepracoval, mala by jeho rodina právo na dávky vo výške 6502 Sk (prídavok na dieťa
540 Sk, dávka v hmotnej núdzi 2630 Sk, 2x príspevok na zdravotnú starostlivosť 60 Sk, príspevok na
bývanie 2300 Sk, dotácia na stravu 542 Sk (26 Sk na pracovný deň x 250 prac. dní za rok / 12
mesiacov), dotácia na motivačný príspevok 370 Sk). Spolu s jeho čistou mzdou, ktorá je 0 Sk, by táto
rodina dostala 6502 Sk.
Táto rodina dostane len o 1174 Sk viac, ako keby jednotlivec nepracoval vôbec, takže si prilepší len
o 15% z hrubej mzdy jej živiteľa.
Pokiaľ si živiteľ povie, že bude pracovať len za takú mzdu, z ktorej si rodina prilepší aspoň 40% oproti
tomu, keby nepracoval vôbec, musí mať hrubú mzdu aspoň 12800 Sk. Pokiaľ nemá dostatočnú
kvalifikáciu, alebo nemá možnosť zvýšiť si príjem na túto úroveň, nemá motiváciu sa zamestnať (viď
vysvetlenie na str. 18 dole).
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RODINA 2 – DVOJICA, MUŽ ZARÁBA 22 680 SK, ŽENA 16 553 SK
JEDNO DIEŤA NAVŠTEVUJÚCE ZŠ, DRUHÉ ŠKÔLKU

Táto rodina má právo na dávky vo výške 2190 Sk (2x prídavok na dieťa 540 Sk, 2x daňový bonus na
dieťa 555 Sk). Spolu s čistou mzdou dvojice, ktorá je 30638 Sk, táto rodina dostane 32828 Sk.
Keby dvojica nepracovala, mala by rodina právo na dávky vo výške 8963 Sk (2x prídavok na dieťa 540
Sk, dávka v hmotnej núdzi 3890 Sk, 4x príspevok na zdravotnú starostlivosť 60 Sk, príspevok na
bývanie 2300 Sk, dotácia na stravu 1083 Sk (2x 26 Sk na pracovný deň x 250 prac. dní za rok / 12
mesiacov), dotácia na motivačný príspevok 370 Sk). Spolu s čistou mzdou dvojice, ktorá je 0 Sk, by
táto rodina dostala 8963 Sk.
Keď má táto rodina spoločný hrubý príjem 39233 Sk, v čistom dostane o 23865 Sk (t.j. o 61% ich
hrubého príjmu) viac, ako keby dvojica nepracovala.
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RODINA 3 – DVOJICA, MUŽ ZARÁBA 22 680 SK, ŽENA 16 553 SK
JEDNO DIEŤA NAVŠTEVUJE STREDNÚ ŠKOLU, DRUHÉ VŠ

Táto rodina má právo na dávky vo výške 2190 Sk (2x prídavok na dieťa 540 Sk, 2x daňový bonus na
dieťa 555 Sk). Spolu s čistou mzdou dvojice, ktorá je 30638 Sk, táto rodina dostane 32828 Sk.
Keby dvojica nepracovala, mala by rodina právo na dávky vo výške 11163 Sk (2x prídavok na dieťa
540 Sk, dávka v hmotnej núdzi 3890 Sk, 4x príspevok na zdravotnú starostlivosť 60 Sk, príspevok na
bývanie 2300 Sk, dotácia na stravu 1083 Sk, dotácia na motivačný príspevok 370 Sk, sociálne
štipendium 1000 Sk, štipendium žiakom stredných a špeciálnych škôl 1200 Sk). Spolu s čistou mzdou
dvojice, ktorá je 0 Sk, by táto rodina dostala 11163 Sk.
Keď má táto rodina spoločný hrubý príjem 39233 Sk, v čistom dostane o 21665 Sk (t.j. o 55% ich
hrubého príjmu) viac, ako keby dvojica nepracovala.
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RODINA 4 – DVOJICA, MUŽ ZARÁBA 14 343 SK, ŽENA 10 468 SK
JEDNO DIEŤA NAVŠTEVUJE ZŠ, DRUHÉ ŠKÔLKU

Táto rodina má právo na dávky vo výške 2190 Sk (2x prídavok na dieťa 540 Sk, 2x daňový bonus na
dieťa 555 Sk). Spolu s čistou mzdou dvojice, ktorá je 20522 Sk, táto rodina dostane 22712 Sk.
Keby dvojica nepracovala, mala by rodina právo na dávky vo výške 8963 Sk (2x prídavok na dieťa 540
Sk, dávka v hmotnej núdzi 3890 Sk, 4x príspevok na zdravotnú starostlivosť 60 Sk, príspevok na
bývanie 2300 Sk, dotácia na stravu 1083 Sk, dotácia na motivačný príspevok 370 Sk). Spolu s čistou
mzdou dvojice, ktorá je 0 Sk, by táto rodina dostala 8963 Sk.
Keď má táto rodina spoločný hrubý príjem 24811 Sk, v čistom dostane o 13749 Sk (t.j. o 55% ich
hrubého príjmu) viac, ako keby dvojica nepracovala.
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RODINA 5 – DVOJICA, MUŽ ZARÁBA 14 343 SK, ŽENA NEZAMESTNANÁ, ZARÁBA 0 SK,
S JEDNÝM DIEŤAŤOM NAVŠTEVUJÚCIM PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIE

Táto rodina má právo na dávky vo výške 1095 Sk (prídavok na dieťa 540 Sk, daňový bonus na dieťa
555 Sk). Spolu s čistou mzdou dvojice, ktorá je 12421 Sk, táto rodina dostane 13516 Sk.
Keby dvojica nepracovala, mala by rodina právo na dávky vo výške 7452 Sk (prídavok na dieťa 540 Sk,
dávka v hmotnej núdzi 3890 Sk, 3x príspevok na zdravotnú starostlivosť 60 Sk, príspevok na bývanie
2300 Sk, dotácia na stravu 542 Sk). Spolu s čistou mzdou dvojice, ktorá je 0 Sk, by táto rodina dostala
7452 Sk.
Keď má táto rodina hrubý príjem 14343 Sk, v čistom dostane o 6064 Sk (t.j. o 42% ich hrubého
príjmu viac), ako keby dvojica nepracovala.
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RODINA 6 – JEDNOTLIVEC, NEZAMESTNANÝ, VYKONÁVA AKTIVAČNÉ PRÁCE
JEDNO DIEŤA NAVŠTEVUJE ZŠ, DRUHÉ ŠKÔLKU

Táto rodina má právo na dávky vo výške 9543 Sk (2x prídavok na dieťa 540 Sk, dávka v hmotnej núdzi
2630 Sk, 3x príspevok na zdravotnú starostlivosť 60 Sk, aktivačný príspevok 1900 Sk, príspevok na
bývanie 2300 Sk, dotácia na stravu 1083 Sk, dotácia na motivačný príspevok 370 Sk). Spolu s čistou
mzdou jednotlivca, ktorá je 0 Sk, táto rodina dostane 9543 Sk.
Pokiaľ si živiteľ povie, že bude pracovať len za takú mzdu, z ktorej si rodina prilepší aspoň o 40%
oproti tomu, keby nepracoval vôbec, musí mať hrubú mzdu buď od 3800 Sk po 7400 Sk, alebo aspoň
19200 Sk. Pokiaľ chce seriózne pracovať (dostávať aspoň minimálnu mzdu), ale nemá možnosť zvýšiť
si príjem na 19200 Sk, nemá motiváciu sa zamestnať.
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RODINA 7 – DVOJICA, OBAJA NEZAMESTNANÍ, VYKONÁVAJÚ AKTIVAČNÉ PRÁCE
JEDNO DIEŤA NAVŠTEVUJE ZŠ, DRUHÉ ŠKÔLKU

Táto rodina má právo na dávky vo výške 12763 Sk (2x prídavok na dieťa 540 Sk, dávka v hmotnej
núdzi 3890 Sk, 4x príspevok na zdravotnú starostlivosť 60 Sk, 2x aktivačný príspevok 1900 Sk,
príspevok na bývanie 2300 Sk, dotácia na stravu 1083 Sk, dotácia na motivačný príspevok 370 Sk).
Spolu s čistou mzdou jednotlivca, ktorá je 0 Sk, táto rodina dostane 12763 Sk.
Predpokladajme, že si dvojica povie, že bude pracovať len za takú mzdu, z ktorej si rodina prilepší
aspoň o 40% oproti tomu, keby nepracovala vôbec. Pokiaľ bude jedna osoba pracovať, a druhá nie, tá
pracujúca musí mať hrubú mzdu buď od 3800 Sk po 7400 Sk, alebo aspoň 24700 Sk. Pokiaľ chce
seriózne pracovať (dostávať aspoň minimálnu mzdu), ale nemá možnosť zvýšiť si príjem na 24700 Sk,
nemá motiváciu sa zamestnať. Pokiaľ chcú zarábať obaja rodičia rovnako, musí zarobiť každý z nich
aspoň 12400 Sk. Ak nemajú možnosť zvýšiť si svoj príjem na túto úroveň, nemajú motiváciu sa
zamestnať.
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RODINA 8 – DVOJICA, OBAJA NEZAMESTNANÍ, VYKONÁVAJÚ AKTIVAČNÉ PRÁCE
DVE DETI NAVŠTEVUJÚ ZŠ, DVE NAVŠTEVUJÚ ŠKÔLKU

Táto rodina má právo na dávky vo výške 15417 Sk (4x prídavok na dieťa 540 Sk, dávka v hmotnej
núdzi 3890 Sk, 6x príspevok na zdravotnú starostlivosť 60 Sk, 2x aktivačný príspevok 1900 Sk,
príspevok na bývanie 2300 Sk, dotácia na stravu 2167 Sk, 2 x dotácia na motivačný príspevok 370 Sk).
Spolu s čistou mzdou jednotlivca, ktorá je 0 Sk, táto rodina dostane 15417 Sk.
Predpokladajme, že si dvojica povie, že bude pracovať len za takú mzdu, z ktorej si rodina prilepší
aspoň o 40% oproti tomu, keby nepracovala vôbec. Pokiaľ bude jedna osoba pracovať, a druhá nie, tá
pracujúca musí mať hrubú mzdu buď od 3800 Sk po 12100 Sk, alebo aspoň 26300 Sk. Pokiaľ jej príjem
12100 Sk nepostačuje, ale nemá možnosť zvýšiť si ho aspoň na 26300 Sk, nemá motiváciu sa
zamestnať. Pokiaľ chcú zarábať obaja rodičia rovnako, musí zarobiť každý z nich buď od 3800 Sk po
o korunu menej, ako je minimálna mzda, alebo aspoň 13100 Sk. Ak chcú pracovať na plný úväzok, ale
nemajú možnosť zvýšiť si svoj príjem na túto úroveň, nemajú motiváciu sa zamestnať.
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RODINA 9 – JEDNOTLIVEC, NEZAMESTNANÝ, VYKONÁVA AKTIVAČNÉ PRÁCE
NEMÁ DETI

Táto rodina má právo na dávky vo výške 5090 Sk (dávka v hmotnej núdzi 1640 Sk, príspevok na
zdravotnú starostlivosť 60 Sk, aktivačný príspevok 1900 Sk, príspevok na bývanie 1490 Sk). Spolu
s čistou mzdou jednotlivca, ktorá je 0 Sk, táto rodina dostane 5090 Sk.
Pokiaľ si osoba povie, že bude pracovať len za takú mzdu, z ktorej si prilepší aspoň o 40% oproti
tomu, keby nepracovala vôbec, musí mať hrubú mzdu aspoň 11700 Sk. Pokiaľ chce pracovať na plný
úväzok, ale nemá možnosť zvýšiť si príjem na 11700 Sk, nemá motiváciu sa zamestnať.
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RODINA 10 – DVOJICA, OBAJA NEZAMESTNANÍ, VYKONÁVAJÚ AKTIVAČNÉ PRÁCE
NEMAJÚ DETI

Táto rodina má právo na dávky vo výške 9070 Sk (dávka v hmotnej núdzi 2850 Sk, 2x príspevok na
zdravotnú starostlivosť 60 Sk, 2 aktivačný príspevok 1900 Sk, príspevok na bývanie 2300 Sk). Spolu
s čistou mzdou jednotlivca, ktorá je 0 Sk, táto rodina dostane 9070 Sk.
Predpokladajme, že si dvojica povie, že bude pracovať len za takú mzdu, z ktorej si rodina prilepší
aspoň o 40% oproti tomu, keby nepracovala vôbec. Pokiaľ bude jedna osoba pracovať, a druhá nie, tá
pracujúca musí mať hrubú mzdu aspoň 19700 Sk. Pokiaľ chce seriózne pracovať (dostávať aspoň
minimálnu mzdu), ale nemá možnosť zvýšiť si príjem na 19700 Sk, nemá motiváciu sa zamestnať.
Pokiaľ chcú zarábať obaja rovnako, musí zarobiť každý z nich aspoň 9900 Sk, čo je pre
nízkokvalifikovaných ľudí prijateľnejšia alternatíva.
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PROBLÉMY A ICH DÔSLEDKY
Z analýzy uvedených desiatich rodín je vidieť, že súčasný systém vyplácania sociálnych dávok
a príspevkov má mnoho vážnych problémov, ktoré sa dajú rozdeliť do štyroch skupín:
•
•
•
•

Skoky v celkovej výške dávok
Nízka rentabilita práce pre bezdetné rodiny s malými príjmami
Nízka motivácia pre rodiny s deťmi mať príjem od polovice minimálnej mzdy po priemernú
mzdu
Komplikovanosť systému

PROBLÉMY SÚČASNÉHO SYSTÉMU

PROBLÉM 1 ‐ SKOKY V CELKOVEJ VÝŠKE DÁVOK
Mnoho dôležitých dávok patrí do prvej kategórie, teda výška dávky klesne na nulu „odrazu“. Pokiaľ
hrubé príjmy rodiny prekročia hranicu pre vyplácanie dávky, rodina právo na túto dávku stratí, a jej
celkové príjmy môžu klesnúť aj o niekoľko tisíc Sk. Tento problém demotivuje zamestnať sa za hrubú
mzdu, ktorá je „blízko“ nad hranicou nároku na dávku. Šírka intervalu hrubej mzdy, v ktorom sa
neoplatí pracovať, závisí od výšky dávky, na ktorú sa stratí nárok. Čím je výška stratenej dávky väčšia,
tým je interval širší.
Najväčší skok v celkových príjmoch rodiny nastáva, pokiaľ jej hrubé príjmy prekročia životné minimum danej
rodiny. Pre rodinu s dvomi rodičmi a dvomi deťmi, ktoré navštevujú strednú školu, je to pokles až o 4223 Sk,
pokiaľ jeden rodič nepracuje a druhý si zvýši hrubú mzdu z 13389 Sk na 13390 Sk.

PROBLÉM 2 ‐ NÍZKA RENTABILITA PRÁCE PRE BEZDETNÉ RODINY S MALÝMI PRÍJMAMI
Pokiaľ má rodina také hrubé príjmy, že má nárok na dávku v hmotnej núdzi, za každú zarobenú
korunu jej klesne výška dávky o 75 halierov (pokiaľ osoba, ktorá zarába, neplatí odvody) alebo o 78
halierov (pokiaľ platí odvody). Z hrubej mzdy teda rodina skutočne dostane len 25%, resp. 22%.
Pokiaľ nemá deti, toto percento jej začne rásť, až keď príjem prekročí hranicu hmotnej núdze; v bode
hmotnej núdze však kvôli skoku ešte viac klesne (viď grafy rodín 9, 10).
Ekonomická analýza Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR1 uvádza, že podľa skúseností
a expertných odhadov majú ľudia vysokú motiváciu pracovať, pokiaľ si prilepšia aspoň o 40 % zo
svojej ceny práce (tzn., že najviac 60% odvedú štátu vo forme daní, odvodov a zníženia sociálnych
dávok). Pokiaľ si prilepšia o 20 ‐ 40%, sú motivovaní pracovať len vtedy, ak dostávajú okrem mzdy aj
iné benefity (stravné lístky, a pod). Pokiaľ si prilepšia menej ako o 20% zo svojej ceny práce, nemajú
1

Ľudovít Ódor: Možnosti znižovania odvodového zaťaženia, Inštitút finančnej politiky MF SR, júl 2005
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motiváciu pracovať. Najochotnejší ľudia budú teda pracovať, pokiaľ si prilepšia aspoň o 20% zo svojej
ceny práce, ak k tomu dostanú benefity. Ak by sa tieto benefity zahrnuli do mzdy, bolo by to
ekvivalentné približne tridsiatim percentám z ceny práce, čo zodpovedá 40% z hrubej mzdy. (30% x
1,352 = 40,56%, kde 1,352 je pomer medzi cenou práce a hrubou mzdou). V analýze sme preto
použili predpoklad: Aby boli ľudia ochotní pracovať, musí byť rentabilita ich práce aspoň 40%.
Pokiaľ žije jednotlivec sám, nemá deti, platí účty a vykonáva aktivačné práce, musí teda byť jeho príjem aspoň
na úrovni 11700 Sk (viď graf rodiny 9). Pre bezdetný manželský pár je táto hranica dokonca 19700 Sk (viď graf
rodiny 10). Bezdetní manželia, ktorí nemajú možnosť zvýšiť si príjem aspoň na túto úroveň, nemajú motiváciu
zamestnať sa.

PROBLÉM 3 ‐ NÍZKA MOTIVÁCIA PRE RODINY S DEŤMI ZARÁBAŤ OD POLOVICE
MINIMÁLNEJ MZDY PO PRIEMERNÚ MZDU
Ak aspoň jeden rodič zarobí polovicu minimálnej mzdy, rodina dostane za každé dieťa 555 Sk. To
znamená, že ak je príjem každého živiteľa menší ako polovica minimálnej mzdy, rodina nedostáva
žiadne bonusy. Rentabilita práce je v tomto prípade 25% (resp. 22%), pokiaľ je rodina v hmotnej
núdzi, alebo mierne rastie, pokiaľ sa rodina v hmotnej núdzi už nenachádza.
Keď príjem jedného zo živiteľov stúpne na polovicu minimálnej mzdy, rodina začne dostávať na deti
daňový bonus, teda rentabilita práce sa jej prudko zvýši (viď grafy rodín 1‐8). V ideálnom prípade, teda
ak jeden rodič nepracuje, a druhý zarába práve polovicu minimálnej mzdy, je to až o 15% za každé
dieťa.
V dôsledku veľkých skokov a vysokého zdaňovania začne rentabilita práce klesať, rastúcu tendenciu
získa, až keď rodina prestane byť v hmotnej núdzi. Aby mala rodina takú rentabilitu, akú má tesne po
získaní nároku na daňový bonus, musia všetci živitelia zarábať približne priemernú mzdu.
Vyplácanie daňového bonusu bolo myslené dobre, malo motivovať ľudí zarábať aspoň polovicu
minimálnej mzdy. Nízko kvalifikovaných ľudí, ktorí majú deti, však motivuje zarábať práve polovicu
minimálnej mzdy.

PROBLÉM 4 ‐ KOMPLIKOVANOSŤ SYSTÉMU
Len hlavné dávky, ktoré majú najväčší vplyv na celkové príjmy rodiny, sa delia do štyroch kategórií
podľa pravidiel nároku a vyplácania. Mnoho dávok je na seba naviazaných – nárok na jednu je
podmienený neuplatnením nároku na inú; výška dávky sa určuje ako minimum z iných dávok;
niektoré dávky závisia od čistej mzdy, iné od hrubej.
Súčasný systém je taký komplikovaný, že bežný človek sa v ňom len ťažko zorientuje. Pokiaľ je
dlhodobo nezamestnaný alebo zamestnaný za nízku mzdu a žije prevažne z dávok, len s veľkými
problémami si vie zistiť, či a koľko najviac sa mu oplatí zarábať. Nemá tak motiváciu zvýšiť si príjem,
keďže by nemá istotu, čo mu táto zmena prinesie.
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DÔSLEDKY

Súčasný systém teda trpí dvomi najvážnejšími nedostatkami:
1. Motivuje ľudí zarábať len v niektorých príjmových skupinách.
2. Viac motivuje zvýšiť si príjem ľudí, ktorí majú už teraz vysoký príjem, ako ľudí s nízkym
príjmom, čím sa prehlbujú rozdiely medzi bohatými a chudobnými.
Prvý problém spôsobuje, že ľudia s nízkou kvalifikáciou, ktorí navyše tvoria väčšinu dlhodobo
nezamestnaných, majú veľmi malú motiváciu zvýšiť si príjem, prípadne sa vôbec zamestnať. Osoby,
ktoré už sú zamestnané, súčasný systém motivuje zvýšiť si príjem len za istých podmienok, len
v niektorých príjmových skupinách a len o istý interval. Tieto bariéry pri zamestnávaní a pohybe na
trhu práce znižujú jeho likviditu, a bránia tak v rýchlejšom zlepšovaní podnikateľského prostredia.
Druhý problém ukazuje, že systém sociálneho zabezpečenia je z hľadiska znižovania nezamestnanosti
nastavený presne opačne, ako by mal byť. Rodiny, ktoré majú právo na dávku v hmotnej núdzi, majú
príliš veľké marginálne zdanenie oproti rodinám, ktoré majú príjem omnoho väčší. Rodiny, ktoré
majú príjem „blízko“ za hranicou práva na dávku v hmotnej núdzi, majú zase veľmi nízku rentabilitu
práce. Teda rodina, ktorej príjmy sú omnoho vyššie ako hranica straty nároku na dávku v hmotnej
núdzi, má väčšiu motiváciu zvýšiť si príjem ako rodina, ktorá na túto dávku nárok má.

ZÁVER

Aby bolo možné efektívne a výrazne znižovať dlhodobú nezamestnanosť, treba zmeniť systém
sociálneho zabezpečenia tak, aby motivoval zamestnať sa práve ľudí s nízkou kvalifikáciou.
Nevyhnutným predpokladom na zmeny v sociálnom systéme je permanentné monitorovanie
nízkopríjmových a nezamestnaných poberateľov sociálnych dávok, aby bolo možné upravovať
parametre sociálneho systému a nastavovať motivačné prvky pre najpočetnejšie skupiny poberateľov
dávok. Tento monitoring by mal byť v kompetencii Sociálnej poisťovne a mal by byť verejne
dostupný. Následne by sa dal skúmať vplyv zmien v sociálnom systéme na zamestnanosť a aktivity
jednotlivcov smerujúce k zvyšovaniu kvalifikácie a vlastných príjmov. Sociálny systém musí byť
dostatočne flexibilný na to, aby vedel stimulovať najpočetnejšie marginalizované skupiny vstúpiť na
trh práce pri zohľadnení rozpočtových možností Sociálnej poisťovne. K sprehľadneniu sociálnych
dávok by prispelo vytvorenie jednoduchej softvérovej aplikácie – kalkulačky, prostredníctvom ktorej
by si záujemcovia mohli jednoducho zistiť alebo overiť, na ktoré dávky majú nárok.
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