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ABSTR
RAKT
Konsoliidácia verejných financcií dominujje slovenskeej rozpočtov
vej politikee už posledn
ných päť
rokov. M
Meniace sa vlády hľad
dajú možnossti ako znižžovať výdav
vky, no ich konsolidačn
né úsilie
spočívaj
ajúce predoovšetkým v plošnýcch škrtoch prevádzko
ových výddavkov neg
generuje
dostatoččné úspory.. Vyhýbajú
ú sa štruktuurálnym zm
menám, či znižovaniu vvýdavkov v oblasti
transferrov obyvateľstvu, kto
oré skrývajjú ďaleko vyšší pottenciál úsppor pri sú
účasnom
zachovaaní solidárrnej funkciie verejnýcch výdavko
ov. Na mieesto toho vvlády zvyšu
ujú svoje
príjmy z daní a odvodov,
o
čo
č sa nepriiaznivo preejavuje na ekonomickkom raste a tvorbe
pracovnných miest. Predkladan
ná štúdia ottvára diskussiu o úsporáách práve v oblasti sociálnych
transferrov. Zavedeenie adressnosti do p
poskytovan
nia dávok rodinnej ppodpory v plnom
rozsahu
u by prinieslo každoro
očnú úsporru dosahujú
úcu 300 miil. eur.
Štúdia nnadväzuje na
n Analýzu sociálneho systému SR
R1 a Návrh riešenia hlaavných ned
dostatkov
2
sociálneeho systém
mu SR , kto
oré INESS publikovall v roku 20
006 a jej cieeľom je prredstaviť
konkréttne návrhy, ktoré znížiia záťaž veerejných rozzpočtov, alee súčasne zzachovajú solidárnu
s
podporuu nízkopríjm
mových sku
upín. Návrhyy popísané v prvej časti boli form
mulované s ohľadom
o
na súčasný spoločeenský dišku
urz. Zachováávajú štrukttúru rodinnej politiky, pričom auttori sú si
vedomí,, že rodinná politika ako
a celok ččelí viacerým
m fundameentálnym prroblémom. Tieto sú
predmettom diskusie, ktorá tv
vorí druhú časť štúdiee. Tretia časť štúdie oobsahuje ko
ompletný
prehľadd viac ako 1000 dávok so
ociálneho syystému na Slovensku.
S

1

Karpiš JJ., Ďurana R., Ďurana R., Jeelenčiak M.: A
Analýza sociállneho systému
u SR. INESS, 2006
Karpiš JJ., Ďurana R., Ďurana R.: Návrh
N
riešeniaa hlavných ned
dostatkov sociiálneho systém
mu SR podľa stavu k 31.
12. 2005.. INESS, 20066
2
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ÚVOD
D
Finanččná podpo
ora rodín
n
Štátna sociálna podpora
p
(ŠSP) je súčaasťou sociáálneho systéému Slovennskej repub
bliky. Jej
cieľom je najmä pomoc rodinám.
r
Z
Zdroje poch
hádzajú z rozpočtu
r
M
Ministerstvaa práce,
PSVR), vypplácajú sa prostredníct
p
tvom Úraduu práce, sociálnych
sociálnyych vecí a rodiny (MP
vecí a roodiny.
Celkovéé výdavky ŠSP boli v minulom roku 738 miliónov eur (ďalšíchh 237 milió
ónov eur
predstavvovalo štátoom platené poistné zaa osoby starrajúce sa o dieťa). V rámci ŠSP sa dnes
vyplácaa 15 rôznychh prídavkov
v, 90% tejtoo sumy všaak tvoria prídavok na ddieťa (315 mil.
m eur)
a rodičoovský príspeevok (352 mil.
m eur). Zaa zmienku stojí
s
aj prípllatok k prísppevku pri narodení,
ktorý exxistuje len od roku 20
007 a v súčaasnosti zaťaažuje verejn
né financie sumou 35 mil. eur
ročne.
o
Na rozdiel od štaatnej sociállnej pomocci, v rámci ktorej štáát finančne pomáha občanom
n
ani výška
v
najdôôležitejších
h dávok ŠSP sa netesttuje na prííjem ani
v hmotnnej núdzi, nárok
majetok
k poberateeľa. Ich po
oskytovaniee je teda pllošné, oprávnenej osoobe (resp. rodičovi)
r
vzniká nnárok, ak sppĺňa stanoveené podmieenky starostlivosti o dieeťa. Docháddza tak situáácii, keď
rodina s vysokým príjmom a dvomi deeťmi bývajú
úca v domee v luxusneej štvrti Brratislavy
dostávaa prídavky na
n dieťa v ro
ovnakej výšške ako rodina s dvomii deťmi žijúúca z podpriiemernej
mzdy v dedine na východnom
v
m Slovenskuu. Zatiaľ čo v prvom prrípade príspeevok pokrý
ýva sotva
vreckovvé, v druhom
m môže pomôcť zabezzpečiť záklladné potreb
by dieťaťa. Nakoľko však
v
štát
nijakým
m spôsobom
m nezisťujee použitie tejto dávk
ky, jej účellnosť je ottázna vo všetkých
v
prípadoch. Pri rodinách s vyšššími príjmaami však možno
m
s vysokou mierrou istoty tv
vrdiť, že
neposkyytnutie takejjto dávky žiivotný štanddard dieťaťa a jeho šan
nce na rozvooj neohrozí..
Cieľom
m tejto publiikácie je naavrhnúť uprravenie vyp
plácania dávok zo sysstému ŠSP tak, aby
predstavvovali mennšiu záťaž pre verejjné financiie a z toho vyplývajúúcu nižšiu potrebu
zaťažovvania produuktívnej čaasti hospoddárstva. Hlavným
H
prrincípom, z ktorého sme pri
koncipoovaní návrhhu vychádzaali je, že šttát sa má zameriavať
z
na zabezppečovanie základnej
solidaritty s nízkoprríjmovými skupinami. Zdroje úsp
por tak možno získať zzvýšením ad
dresnosti
prerozddeľovania a odstraňovan
ním transferrov, ktoré nemajú
n
jedn
noznačné urččenie.
Ak by šštát prijal všetky
v
odpo
orúčania na úpravu vyp
plácania dávok štátnej sociálnej podpory,
p
ktoré súú súčasťou tejto
t
publikácie, zaťažeenie štátneh
ho rozpočtu by mohlo kklesnúť ročn
ne skoro
o 300 m
miliónov euur. Táto čiiastka je roozhodne zaaujimavá najmä
n
v časse, keď štáát hľadá
dodatoččné zdroje na
n zníženie vysokého
v
ddeficitu, a ub
berá sa prito
om cestou zzvyšovania daňovoodvodovvého zaťaženia a zásaahov do dôcchodkového
o systému. Pre porovnnanie, vládaa plánuje
zavedenním odvodoov na prácu na dohodu zzískať dodaatočné zdrojje vo výške 130 milión
nov eur.
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NÁVRHY
1) Príd
davky na deti
V minuulom roku sa vyplácall prídavok na dieťa v priemere na 1,176 m
milióna dettí. Počet
poberateeľov (resp. rodičov) bol takmer 7700 tisíc. Viac
V
ako 95% týchto ppoberateľov dostáva
prídavkky na maxim
málne 3 deti. Prídavok nna dieťa máá od 1. januáára 2012 výýšku 22,54 eur
e .
Potrebu
ujú vysokošškoláci dáv
vky?

V EÚ nnie je štandardom posk
kytovanie ddávky do veeku 25 roko
ov, ako je ttomu na Slo
ovensku.
Navrhujjeme preto zrušiť prídaavky na štuudujúcich vy
ysokoškolák
kov. Štát sícce môže po
ovažovať
finančnúú podporu študujúcich
š
vysokoškoolákov za sv
voju prioritu
u, táto však nepatrí do systému
štátnej sociálnej podpory.
p
Vysokoškolá
V
áci, na rozzdiel od deetí, môžu zzískať sociiálne, či
prospecchové štipenndiá, rovnak
ko ako si zaabezpečiť do
odatočný prríjem brigáddami, resp. vlastnou
prácou. Zákon tieež stále um
možňuje praacujúcim ro
odičom štu
udujúceho ddieťaťa uplatniť si
ka na záklaade rovnaký
kých kritériíí ako na
daňový bonus. Vyyplácať dávku na vyysokoškolák
nemluvňňa preto nepovažujem
n
me za potrrebné. Keď
ďže sa v sú
účasnosti pprídavok na
n dieťa
vyplácaa na viac ak
ko 100 tisícc študentovv vysokých škôl, mohllo by len tooto opatren
nie štátu
ušetriť 30 miliónoov eur ročn
ne.
V zahraaničí sa nárook na prídav
vky v mnohhých krajináách končí pri dosiahnuutí 17-teho (Fínsko),
(
resp. 188-teho (Írskko, Holandssko) roku žživota, aj v prípade, že študujú. Navrhujem
me preto
poskytoovanie dávkky ponechaať na dnešnnej základn
nej hranici ukončeniaa povinnej školskej
dochádzzky (táto jee definovan
ná ako konniec školskéého roka, v ktorom žžiak dovŕši 16. rok
života), v prípade ďalšieho
ď
štú
údia hranicuu naviazať na
n ukončen
nie strednej školy (gym
mnázium,
stredná odborná škkola, konzervatórium), m
maximálne však do dovŕšenia vekku 19 rokov.
Príjmov
vé testovan
nie prídavkov na deti

Keďže dávky rodinnnej politik
ky sú označčené ako „d
dávky štátneej sociálnej podpory“, mali by
rodiny predovšetkkým podporrovať. Je zzrejmé, že dávky poskytované rodinám s vyššími
príjmam
mi pomáhajú len minimálne a niee sú preto efektívnym
m použitím verejných zdrojov.
Docháddza tak k preevrátenej so
olidarite, keeď časť dan
ne zaplateneej občanmi s nízkymi príjmami
p
je poskyytovaná obččanom s vyššími príjm
mami. V súla
ade s politiickým cieľľom solidarrity, tzn.
pomocii rodinám s nízkym
m príjmom
m, navrhujjeme zavieesť obmeddzenie nárroku na
vyplácaanie týchtoo dávok na
a základe výšky príjmu. Vytvo
orené úsporry, resp. zm
menšenie
miery pprerozdeľovania štátom
m môže otvooriť cestu naa znižovaniee (v prípadee pokračujúccej krízy
aspoň nna nezvyšovvanie) daňov
vo-odvodovvého zaťažeenia, z čoho
o by profitovvali všetky skupiny
obyvateeľstva.
Príklad
dy testovania:
Poľsko
Pomernne prísne kriitéria na vyp
plácanie príídavkov na deti platia v Poľsku. N
Nárok vznik
ká vtedy,
ak čistýý príjem roozpočítaný na člena ddomácnosti (vrátane detí)
d
nepressiahne 128 eur. Pri
vyhodnoocovaní dopadov po
odobných opatrení na
n Slovenssku vycháddzame z príjmovej
4
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odpory
distribúúcie domácnností, ktoré vykonáva Š
Štatistický úrad
ú
SR v rámci
r
celoeeurópskeho projektu
EU SIL
LC. V prípadde, že by sm
me poľskú ppríjmovú hranicu
h
zdvo
ojnásobili nna 256 eur na
n osobu
a zavieddli ju ako kritérium
k
naa poskytovaanie prídav
vku na Slov
vensku, príddavok by saa prestal
vyplácaať na približžne 500 tisííc detí, čo bby predstav
vovalo úspo
oru vo výškke 135 mil. eur. Pri
zavedenní hranice 128 eur by nárok
n
na príídavok zaniikol prakticcky všetkým
m rodinám s jedným
alebo ddvomi deťťmi, pri päť a viac členných rodinách by
b sa vypplácal naďalej len
nízkoprríjmovým skkupinám.
Česká rrepublika
Historiccky bližším
m príkladom
m je Českáá republikaa. Tá v roku 2008 nnaviazala nárok
n
na
poskytoovanie prídaavku na deeti na živottné minimu
um. V ČR určili hrannicu čistého
o príjmu
domácnnosti, pri ktoorom zanik
ká nárok na prídavok, vo
v výške 2,4-násobku životného minima.
Toto krritérium tedda zohľadňuje aj veľkkosť rodiny
y, keďže vý
ýška životnného minim
ma stúpa
s počtom
m členov doomácnosti o zákonom stanovenú sumu. Med
dziročne tam
m objem fin
nančných
prostriedkov vyplaatených na dávku
d
pokleesol o 40%.
Návrh ttestovania dávky
Aplikovvanie hranicce príjmu po
oužívanej v ČR, v jej absolútnej výške,
v
by nna Slovensk
ku viedlo
k zníženniu výdavkoov na prídaavky o 60% . Inak poveedané, dávk
ku by nedosttala rodina s dvomi
deťmi, ak by príjeem na jednéého dospeléého člena presahoval
p
481
4 eur v ččistom. Apliikovanie
hranice 2,4-násobku životnéého minimaa (1006 eur
e pri trojjčlennej, reesp. 1219 eur pri
štvorčleennej rodinee) by v príp
pade Slovennska, vzhľaadom na vy
yššiu úroveňň hranice žiivotného
minimaa, viedlo k znníženiu výd
davkov na pprídavok priibližne o 35%.
Navrhujjeme preto stanoviť arrbitrárnu hrranicu testo
ovania príjm
mu pri prídaavkoch na dieťa na
3
2,4-násoobok životnného minim
ma. Na zááklade dát z EU SIL
LC 2010 s a domniev
vame, že
prídavook by sa týmto
t
opattrením preestal vyplá
ácať na prribližne 4000-tisíc detíí, čo by
predstaavovalo cellkovú ročn
nú úsporu skoro 110
0 miliónov
v eur. Z prríjmovej distribúcie
domácnností vyplývva, že toto opatrenie
o
bby sa najviaac dotklo malých
m
rodínn s vyšším príjmom
p
prepočíttaným na hlavu,
h
t.j. tro
ojčlenných rodín (s jed
dným dieťaaťom) a štvoorčlenných rodín (s
dvomi deťmi), v ktorých by
y stratilo náárok na prídavok prib
bližne 40%
%-50% pobeerateľov.
olo 15%
Dopad by bol naoopak nižší u päť a viacc členných rodín, kde by stratiloo nárok oko
poberateeľov.
Nasleduujúca tabuľkka znázorňu
uje výsledky
ky testovania modelový
ých domácnností na zák
klade ich
príjmu. Rodiny sú rozdelené do štyroch skupín, po
odľa výšky ich príjmu (75%, 90%
%, 100%
a 125% priemernéhho disponib
bilného príjm
mu). Zelenáá kolonka znamená,
z
žee rodina naa základe
kritéria nárok na prrídavok má,, žltá znameená zamietn
nutie nároku
u:
Tabuľkaa 1: Testovaanie modelo
ových domáácností na základe
z
ich príjmu
p

3

Hranica príjmu na tejto úrovni nie je na Slovens ku niečím novvým, napríklad
d náhradné výýživné sa prizn
náva len
m
po hraniccu 2,2‐násobku životného minima.
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Návrh testovanej
Testovanáá hranica
Celkovýý disponibilný hran
nice príjmu rodiny v Testovaná hranicca
príjmu rod
diny v ČR (2,4‐
Príkklad
Domácnosť
príjem domácnosti SR (2
2,4‐násobok
príjmu rodiny v Poľsku násobok životného
životného minima v SR
R)
Č
minima v ČR)
538
596
Rodiny s
n rodič a najmenej 1 dieťa
68
80
320
Jeden
828
761
Dvajaa dospelí a 1 dieťa
100
06
podprieemerným
384
disponibilným príjmom Dvajaa dospelí a 2 deti
121
19
955
962
512
Dvajaa dospelí a 3 alebo viac
v detí
153
39
(75% prriemeru)
912
1263
704
Rodiny s
Jeden
n rodič a najmenej 1 dieťa
68
80
646
596
320
Dvajaa dospelí a 1 dieťa
100
06
podprieemerným
994
761
384
disponibilným príjmom Dvajaa dospelí a 2 deti
121
19
1146
962
512
(90% prriemeru)
Dvajaa dospelí a 3 alebo viac
v detí
153
39
1094
1263
704
Jeden
n rodič a najmenej 1 dieťa
68
80
718
596
320
Celkový priemerný
p
Dvajaa dospelí a 1 dieťa
100
06
1 104
761
384
disponibi lný príjem
Dvajaa dospelí a 2 deti
121
19
1 273
962
512
U SILC 2010
podľa EU
Dvajaa dospelí a 3 alebo viac
v detí
153
39
1 216
1263
704
Rodiny s
Jeden
n rodič a najmenej 1 dieťa
68
80
898
596
320
Dvajaa dospelí a 1 dieťa
100
06
nadprie merným
1380
761
384
121
19
disponibilným príjmom Dvajaa dospelí a 2 deti
1591
962
512
Dvajaa dospelí a 3 alebo viac
v detí
153
39
(125% priemeru)
1520
1263
704
Poznámky: V kategórii "Jeden rodič a najmenej 1 dieťa" sme počítal i životné minimum
m na 1,5 dieťaťa.
V kategórii "Dvaja dospelí
d
a 3 alebo vi ac detí" sme počítaali životné minimum
m na 3,5 dieťaťa.
P výpočte životnéého minima pre rod
Pri
diny v ČR sme počítaali s hodnotou platnou pre dieťa vo veeku 6‐15 rokov.

Z tabuľkky môžemee konštatov
vať, že poľľský model by na Slo
ovensku preedstavoval zásadnú
zmenu, keďže by efektívne
e
zn
namenal zruušenie prídaavkov na deeti. Český m
model by naa základe
výpočtuu zo súm životného minima pplatných v Českej rep
publike vieedol na Sllovensku
k vysokkým úsporám
m vo vypláácaných dávvkach a preedstavuje allternatívne riešenie. Tie
T by sa
prestali vyplácať na
n 50% až 60%
6
detí, ceelkový objeem ušetrený
ých zdrojov by teda čin
nil okolo
160-1900 miliónov eur.
e
Príjmovvá hranica nároku na dávku by sa na Slo
ovensku podľa nášho návrhu lám
mala pri
priemerrnom disponnibilnom príjme
p
domáácnosti vo všetkých kategóriách
k
rodín. Na základe
dostupnných dát by k najväčšej úspore vpllyvom obmeedzenia nárroku na vypplácanie príd
davku na
dieťa doošlo v najpoočetnejšej kategórii
k
roddín (dvaja dospelí
d
s dv
vomi deťmi)), keď by sa prestal
vyplácaať približnee 50% dom
mácnostiam.. V ostatných kategóriiách by bool dopad miernejší.
m
Môžem
me konštatovvať, že pod
dobne ako v ČR, aj u nás by náávrh zachovval prídavky najmä
viacdetnným rodináám (nárok by tu strattil každý šiiesty poberateľ). Podľľa tohto náávrhu by
vyplácaanie prídavvku ostalo
o zachovanné napríkllad trojčleennej rodinne, v ktorrej otec
v zamesstnaneckom
m pomere zaarába 1000 eur v hrubo
om a matkaa poberá roddičovský prríspevok,
príp. pääťčlennej roddine, ktorej otec zarábaa 1000 eur v hrubom a matka priem
mernú mzdu.
Kombin
nácia oboch opatreníí - zaveden
nia testova
ania nároku
u na prídaavok na príjmovej
hranici 2,4-násobkku životnéh
ho minima, a strata ná
ároku na prrídavok na vysokoškolláka - by
znížila vvýdavky štáátu o zhruba
a 130 milión
ónov eur roččne4. Pre po
orovnanie, jjedná sa o rovnakú
r
čiastku akú vláda plánuje zísskať zavede
dením odvod
dov na práccu na dohoodu (ktoré sú často
dôležitýým zdrojom
m príjmu študentov a práve za
avedenie odvodov ichh bude výýznamne
eliminoovať). Celú túto sumu by teda dokkázala pokrryť úpravou vyplácannia jedinej sociálnej
s
dávky.

4

Pri stano
ovení arbitrárrnej hranice na 2,7‐násobokk životného minima
m
by kom
mbinácia obocch navrhnutýcch
opatrení stále prinieslaa úsporu vyše 100 miliónovv eur ročne.
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Realizá
ácia testova
ania v SR

V rámcii systému štátnej socciálnej pom
moci (týka sa občano
ov v hmottnej núdzi a ťažko
zdravotnne postihnuutých) sa prríjmové a m
majetkové po
omery žiadateľa podľaa zákona užž testujú.
Testovaanie štátnej sociálnej podpory by ppreto malo nadviazať na tento syystém, pričo
om dôraz
by sa m
mal dávať naa efektivitu testovania.
t
Pri testoovaní rodinnných dávok
k navrhujem
me posudzo
ovať príjem
m otca aj maatky bez oh
hľadu na
manželsský zväzokk (podmien
nka manžellského zvääzku by mohla
m
odráddzať vstupo
ovať do
manželsstva z finančných dôvo
odov).
Nárok na dávku by sa mall prehodnoocovať raz ročne na základe daaňového prriznania.
Plánovaané prepojeenie systém
mov Sociálnnej poisťov
vne a finančnej správyy v rámci projektu
Unitas ttestovanie značne
z
uľah
hčí. Po zaveedení tohto systému by
y malo testoovanie preb
biehať na
aj záklaade e-mailovvej žiadostii, či on-linee podanej žiiadosti, priččom príslušn
šný úrad bude môcť
vyhodnootiť príjmy na základe existujúcicch informáciií Sociálnej poisťovne a Finančnejj správy.
Keďže systémy budú
b
prepo
ojené, kontr
trola bude časovo neenáročná a umožní saa kĺzavé
testovannie zamestnnaneckých príjmov naa základe vymeriavac
v
cích základdov. Vychád
dzať pri
testovanní tak bude možné z ak
ktuálnych ppríjmov, a nie
n len z prííjmov minuuloročných, ktoré sa
dajú ideentifikovať z daňového
o priznania. Pri precho
ode hraničný
ých príjmovvých úrovn
ní nároku
na prídaavok síce príde
p
k skok
kovému nárrastu margiinálneho daaňového zaťťaženia pob
berateľa,
vzhľadoom k výške prídavku na
n dieťa to vvšak považžujeme za menší
m
probléém ako jeho plošné
vyplácaanie bez akééhokoľvek testovania ppríjmu.

2) Rod
dičovský príspevok
p
k
Rodičovvský príspeevok sa posk
kytuje do trroch rokov života dieťťaťa v paušáálnej výške 194,7 €
bez ohľľadu na majetkové pom
mery ich pobberateľa. V minulom ro
oku ho pobberalo vyše 141 tisíc
osôb.
Poskytoovanie takej
ejto formy pomoci v ttejto formee a dĺžke jee v západneej Európe pomerne
p
zriedkavvé. Preferovvaným mod
delom je buď
ď pomoc ch
hudobným rodinám
r
(naapr. Family
y Income
Supplem
ment v Írskku) alebo prríspevok naa podporu domácej
d
staarostlivosti o dieťa do určitého
veku, záávislý od výýšky príjmu
u (Fínsko).
V Írsku sú príjmovvé hranice rodiny určenné v závislo
osti od počtu
u detí (506 eur na jedn
no dieťa,
602 eurr na dve detti, 703 eur na
n tri deti attď), po ktorrú majú rod
diny nárok nna príspevok. Tento
je určenný ako rozdiiel 60% rozzdielu príjm
movej hranicce a skutočn
ného príjmuu rodiny (miinimálne
20 eur).. O dávku môžu
m
požiad
dať rodiny s dieťaťom do 18 rokov
v (resp. 22 rokov v príípade, že
študuje)).
Ak sa roodičia rozhoodnú staraťť o svoje dieeťa vo Fínsk
ku celodenn
nou opateroou, majú do
o tretieho
roku živvota dieťaťaa nárok na príspevok
p
vvo výške 327
7 eur. Ďalšíích 175 eur môže rodin
na získať,
ak jej ppríjem neprrevyšuje staanovenú hraanicu (v prípade štvorrčlennej roddiny je táto
o hranica
1700 euur). Od tejtoo hranice saa príspevokk znižuje o určité
u
perceento príjmu (cca 10%), ktorým
rodina nnad touto hrranicou disp
ponuje. Ďallší príspevo
ok vo Fínsku
u poskytujee finančné zdroje
z
až
do sieedmeho rooku života dieťaťaa, pričom vyplácanie prebiehha podobn
ne ako
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v predchhádzajúcom
m prípade (zzákladná výýška príspev
vku je 166 eur a zložkka závislá od
d príjmu
môže doosiahnuť 1440 eur). Tietto príspevkyy podliehajú
ú zdaneniu.
Na Slovvensku vznniká nárok na rodičovvský príspeevok rodičo
ovi, ktorý zzabezpečujee riadnu
starostliivosť o dieťťa (po ukončení nárokuu na matersk
kú dávku) a vypláca saa do dovŕšen
nia troch
rokov žživota dieťaaťa (resp. šiestich
š
rokkov v prípaade dlhodob
bo nepriaznnivého zdraavotného
stavu diieťaťa). V súčasnosti
s
výška
v
príjmuu ani zárobk
ková činnossť neovplyvvňuje nárok na tento
príspevook. Podobnne ako prii prídavkocch na detii, aj tu vidíme priesstor na adrresnejšie
poskytoovanie prísppevku. Stálle totiž plaatí, že dáv
vky sociáln
neho systém
mu majú sllúžiť na
zabezpeečenie záklaadnej solid
darity, a niee je dôvod
d, aby štát skupinám s vyššími príjmami
p
poskytooval rovnakýý príspevok
k ako nízkoppríjmovým rodinám.
Vzhľadoom k výšške príspev
vku navrhuujeme jeho
o postupné znižovaniie v závislosti od
stúpajúcceho príjmuu, keďže ko
ompletná strrata nároku pri fixnej hranici
h
by ppredstavovaala veľký
výpadokk príjmu a demotivovala poberatteľov zvyšo
ovať si príjeem vlastnouu prácou. Po
P určitú
hranicu násobku žiivotného miinima by tedda mala rod
dina nárok na
n príspevokk v plnej vý
ýške. Od
stanovenej hranicee by potom výška rodiičovského príspevku
p
liineárne kleesala v závisslosti od
príjmu až do ďallšej zákono
om stanoveenej hranicce, pri ktorrej by nárook zanikol.. Presné
nastavennie týchto súm nie je kvôli nedoostatku údajjov o poberrateľoch moožné, a bude sa dať
určiť pootom, ako budeme
b
lep
pšie poznaťť príjmovú distribúciu rodín po zzavedení teestovania
prídavkku na dieťa. Hranice sa potom nasttavia primerrane, pričom
m pri cieľovvaní úspory
y na 30%
celkovéého objemuu zdrojov vynaloženýc
v
ch na rodiččovský prísspevok by táto predstavovala
okolo 100 miliónovv eur.
Odporúúčame tiež zamýšľať sa nad skkrátením do
oby, počas ktorej nárrok na rod
dičovský
príspevook trvá. Zaa vhodnejšiee považujem
me pomáhaať rodinám daňovými úľavami, ktoré
k
im
umožniaa požívať plody ich vlastnej prráce, resp. príjmu. Po
omoc chudoobným rod
dinám (s
nízkym príjmom a majetkom) naopak spaadá do systéému štátnej sociálnej poomoci.

3) Prísspevok a príplatok
p
k pri narod
dení dieť
ťaťa
K záklaadným dávvkam v rám
mci štátnej sociálnej podpory
p
pattrí jednorázzový príspeevok pri
narodenní dieťaťa. Vypláca sa matke allebo otcovii narodenéh
ho dieťaťa v paušálneej výške
151,37 eur. V minuulom roku dosiahli
d
cellkové náklaady na vypláácanie tohtoo príspevku
u skoro 9
pora rodiny v tejto situuácii. Opäť
ť nie je
miliónoov eur. Cieľľom príspevku je finaančná podp
dôvod nerozlišovvať finančn
né zabezp ečenie rod
diny, preto
o navrhujeeme zaviesť jeho
testovan
nie na príjem rovnak
ko ako pri pprídavku na
n dieťa, teeda na príjm
movej hran
nici 2,4násobk
ku životnéh
ho minima.. Keďže v rrodinách, ktorým
k
sa narodí
n
dieťaa, ženy s naajväčšou
pravdeppodobnosťou nepracujú
ú, môžeme očakávať, že
ž príjmováá distribúciaa týchto dom
mácností
je iná aako príjmovvá distribúccia rodín pooberajúcich prídavky na
n deti. Cellkovú úspo
oru preto
odhadujjeme na 20%
%, čo by štáátu ušetrilo necelé 2 miilióny eur.
K príspevku pri naarodení dieťťaťa v roku 2007 pribu
udol jednoráázový príplaatok k prísp
pevku pri
narodenní, čo je dávvka s praktiicky identicckým účelom
m. Príplatok
k sa zavieddol ako jedn
norázový
príspevook pri naroodení prvého
o dieťaťa, kktorou štát pripláca naa zvýšené vvýdavky spojené so
zabezpeečením nevyyhnutných potrieb
p
dieťťaťa. Súčasn
ná výška tohto príspevk
vku je 678,4
49 eur. V
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roku 20009 sa všakk nárokovateľnosť rozššírila aj na druhé a treetie dieťa, ččím sa de facto
f
stal
duplicittnou dávkouu k príspev
vku pri naroodení. Z dáv
vky, ktorá pred niekoľľkými rokm
mi vôbec
neexistoovala, sa teeda stala po
oložka, ktorrá zaťažuje verejné fin
nancie sumoou 35 milió
ónov eur
ročne.
dom k nesyystémovostii tohto príp
platku navrrhujeme jeho úplne zzrušenie. V prípade,
Vzhľad
že by teento návrh nebol
n
politiccky priechoodný, mala by
b dávka slúžiť svojmuu pôvodném
mu účelu
(úhradaa mimoriadnnych náklad
dov v súvisllosti s narod
dením prvéh
ho dieťaťa) , a teda sa vyplácať
v
iba na pprvé živonaarodené dieťťa. Úplne zzrušenie dáv
vky by vereejné financiee odľahčilo
o o sumu
35 miliiónov eur, alternatívny
y návrh (vvyplácanie príspevku
p
len
l na prvéé dieťa) by
y ušetril
minimáálne 50% zddrojov vypláácaných na ttento príspeevok.

4) Prísspevok na
a pohreb
Tento ppríspevok vyyužilo minu
ulý rok skoroo 50-tisíc žiiadateľov s celkovo vyyplateným objemom
o
vo výškke 4 miliónnov eur. Príspevok tohtto charakteeru by sa mal
m poskytovvať z komu
unálnych
rozpočtoov na zákklade poznaania príjmoovej a majetkovej sittuácie žiadaateľov. Celoplošná
dostupnnosť tohto príspevku popiera zákkladné rodiinné a kom
munitné vzťťahy. Navrrhujeme
preto vyyradenie toohto príspeevku zo systtému štátn
nej sociálnejj podpory.
Alernatíívnym návvrhom je podrobnejši
p
ie špecifiko
ovanie oko
olností, za ktorých nárok
n
na
príspevook vznikne.. V Českej republike vvzniká nárrok na pohrrebné len v prípade, že
ž prišlo
k úmrtiiu dieťaťaa alebo rodiča
r
neezaopatrenéého dieťaťa. Pri taakto defin
novaných
podmiennkach by ceelkové náklady na prísppevok mohlli klesnúť pod 1 miliónn eur ročne.

5) Osta
atné prísp
pevky
V rámcii štátnej soociálnej pod
dpory sa vyypláca 10 ďalších
ď
prísspevkov, kttoré síce nie sú tak
význam
mné z hľadisska objemu vyplatenýchh prostriedk
kov, ale zam
meranie sa nna vyššiu ad
dresnosť
je žiaduuce aj v týchhto prípadocch.
6 z týchhto príspevkkov sa týkaa náhradnejj starostlivo
osti, jeden z nich už teestovaný naa príjem
podľa zákona je (oppakovaný príspevok
p
diieťaťu). Ostaatné príspev
vky náhradnnej starostliv
vosti (až
na jednoorazový prííspevok pri zániku náhrradnej starrostlivosti) slúžia
s
na poodporu vyko
onávania
starostliivosti o dieeťa. Uvažo
ovať o testtovaní príjmu v týchtto prípadocch teda má
m svoje
princípov, ako testo
opodstaatnenie na základe rovnakých
r
ovanie u vyyššie spom
mínaných
príspevkkoch.
Ďalšou dávkou v systéme štátnej sociáálnej pomocci je príspeevok na staarostlivosť o dieťa.
Predstavvuje alternaatívu rodičovskému ppríspevku, vypláca
v
sa však na kkaždé dieťaa v sume
preukázzaných nákladov na um
miestnenie ddieťaťa v preedškolskom
m zariadení ((maximálnee 230 eur)
do trochh rokov vekku. Ak staro
ostlivosť o ddieťa zabezp
pečuje príbu
uzná osoba,, výška prísp
pevku je
41,10 € mesačne beez preukazo
ovania výdaavkov.
V systém
me štátnej sociálnej podpory
p
eštee existuje 10-eurový
1
príplatok
p
k prídavku na
n dieťa,
ktorý saa vypláca na
n dieťa, naa ktoré si nnie je možn
né uplatniť daňový bon
onus (spraviidla teda
rodičovvi na dôchodku, alebo rodičom, kktorí nevyk
konávajú zárobkovú činnnosť). Vzhľadom
9
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odpory
k nekon
ncepčnosti tejto dávk
ky a nízkeemu počtu poberateľ
ľov (4-tisícc) navrhujeme jej
vyraden
nie zo systéému štátneej sociálnejj podpory. Podobne ak
ko pri prísppevku na po
ohreb, aj
charakteer tohto prríplatku ho zaraďuje sskôr pod samosprávu
s
, v ktorej bby sa prizn
nával na
základe príjmovej a majetkoveej situácie žžiadateľov.
vé pomery sa podľa zákona
z
testtujú pri vypplácaní náh
hradného
Zaujímaavosťou je, že príjmov
výživnéého, na ktorré vzniká nárok, ak needochádza k plneniu vy
yživovacej povinnosti.. Príjem
žiadateľa a fyzick
kých osôb, ktorých prríjmy sa po
osudzujú spoločne, tuu nesmie byť vyšší
ako 2,2-násobok sumy
s
životn
ného minim
ma.
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ZHRNU
UTIE ÚSP
POR JEDNO
OTLIVÝCH
H OPATRE
ENÍ
V prípade, že by sa prijali opatrenia
o
zaamerané naa vyššiu ad
dresnosť vyp
yplácania ro
odinných
dávok oodporúčané v tejto publlikácii, preddpokladámee úspory v nasledujúcic
n
ch výškach:






Ú
Úspora v ceelkovej sum
me 130 miliiónov eur sa
s môže do
osiahnuť prii zvýšení ad
dresnosti
vvyplácania prídavku naa dieťa.
A
Ak by smee cieľovali nastaveniee úspory vo
v vyplácan
ní rodičovskkého príspevku na
úúrovni 30%
%, úspora by
y v tomto prrípade dosiaahla vyše 10
00 miliónovv eur.
V prípade obmedzenia
o
a vyplácani a príplatku k príspevk
ku pri naroddení dieťaťa len na
pprvé dieťa by celkováá úspora doosiahla do 20
2 miliónov eur, celkkové zrušen
nie tohto
ppríplatku byy štátu ušetrrilo 35 milióónov eur.
P
Pri zavedenní testovaniaa príjmu naa príspevok pri naroden
ní dieťaťa bby sa ušetrili necelé
2 milióny eur,
e obdobn
ne pri obmeddzení nárok
ku na príspeevok na pohhreb 3 milióny eur.

Celkovéé úspory v rámci vy
yplácania dávok štátnej sociállnej podpoory vyplýv
vajúce z
návrhu
u preto preedpokladám
me vo výšk
ke 270 miliiónov eur. Pre porovnnanie, vládaa plánuje
získať zzvýšeniami dane z príjm
mu (25% saadzba pre vy
yššie príjmy
y fyzických osôb a 23%
% sadzba
pre právvnické osobby) dodatoččné výnosyy vo výške 390 milión
nov eur. Pllánované zaavedenie
dvoch ssadzieb pre daň z príjm
mu fyzickýcch osôb máá pritom priniesť zhrubba 50 miliónov eur,
podobnee ako zvýšeenie odvodo
ov pre živnoostníkov. Výnos
V
zo zav
vedenia odvvodov na do
ohody je
plánovaaný na 130 miliónov eur,
e zvýšeniie odvodový
ých stropov
v na 125 mi
miliónov eur. Mnohé
zo schvválených zvvýšení daňovo-odvodoového zaťaaženia by preto
p
nebolli nutné, ak by sa
v rámci systému štáátnej sociáln
nej podporyy uplatňovaal vo zvýšen
nej miere priincíp solidaarity.
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DISKU
USIA
Ciele šštátnej rod
dinnej po
olitiky
Pri anallýze systémuu štátnej so
ociálnej podp
dpory je kľú
účové defino
ovať ciele pprorodinnej politiky.
Je nimii snaha o zvvýšenie nízzkej pôrodnnosti alebo finančná podpora roddín? V závisslosti od
zvolenéého cieľa pootom možno
o zvoliť aj aadekvátne prrostriedky.
V súčassnosti sa prrídavky na deti poskyttujú plošne. Nárok na prídavok aani jeho výška teda
nezávisíí od príjmuu alebo majjetku žiadaateľa, základ
dnou podm
mienkou je sstarostlivossť rodiča
o nezaoopatrené dieťťa.
Ak je jeedným z cieľov štátnej
ej rodinnej ppolitiky fin
nančná pom
moc rodináám, táto by sa mala
orientovvať najmä na
n nízkopríjjmové rodinny. Pre rod
diny s vyšším
mi príjmam
mi totiž príd
davok na
dieťa neepredstavuje taký vyso
oký benefit,, efekt pom
moci so stúp
pajúcim príjjmom klesáá. Najmä
štát, kttorý dlhodoobo hospod
dári deficittne, by mal
m optimalizovať vypplácanie prrídavkov
zvyšovaaním adressnosti, resp
p. definovaaním maximálnej výššky príjmoov (bohatsttva) ich
poberateeľov. Adreesnosťou saa zákon uuž zaoberá napríklad pri vypláccaní dávok
k štátnej
sociálneej pomoci, ktorá sa vzťahuje na občano
ov v hmotn
nej núdzi a ťažko zd
dravotne
postihnuutých.
Ďalšou, a z dlhodoobého hľad
diska najdôôležitejšou otázkou je, či je v m
možnostiach
h štátnej
podporyy rodinám dosiahnuť zvýšenie pôrodnostti. Tu prob
blém poskyytovania prrídavkov
naberá ccelkom iný rozmer.
Pokles p
pôrodnostii

Veľký pokles pôrrodnosti, kttorý v poslledných desaťročiach postihol záápadné kraajiny, sa
nevyholl ani Slovvensku. O tento
t
trend sa v zápaadnom svette výraznoou mierou pričinili
spoločenské a kulttúrne zmen
ny z druhej polovice 20.
2 storočiaa, ktoré sa po páde bývalého
b
režimu prejavujú aj u nás. Na Slovensku mali na po
okles veľký vplyv aj soociálno-ekon
nomické
zmeny sspôsobené zmenou
z
režiimu v roku 1989.
Z dlhoddobého hľaddiska trend
d pôrodnostti ovplyvniila aj samo
otná existenncia dôchod
dkového
systémuu, ktorá v priebehu posledných
p
generácií vytvorila
v
illúziu, že zza dôstojnú starobu
človekaa zodpovedáá štát, nie on
o sám a jeeho rodina. Táto filozo
ofia má za následok oslabenie
o
naviazaanosti dôstoojnej starob
by na potom
mkov a rod
dinu, ktoráá je popri vvlastných úsporách
ú
hlavným
m faktorom určujúcim kvalitu
k
živoota v dôchod
dkovom vek
ku.
Trend kklesajúcej pôrodnosti
p
možno
m
badaať aj s rastú
úcim bohatsstvom krajiiny. Najmä mladšia
generáccia z vyššejj príjmoveej skupinyy, ktorá má
m väčšiu mieru sloobody a možnosti
m
sebareallizácie ako jej rodičiaa, odkladá rrozhodnutiee o založeníí rodiny doo neskoršieh
ho veku,
keďže ju často poddvedome vn
níma ako obbmedzenie. Toto sa prejavuje aj nnižším počttom detí,
ktoré poo založení roodiny má.
Miera pplodnosti 2,1 je kritickou hranic ou, pri kto
orej počet obyvateľov
o
spoločnostti ostáva
dlhodobbo konštantnný. Na Slov
vensku je v súčasnosti miera plod
dnosti hlbokko pod úrov
vňou 2,1
dieťaťa na ženu, čo
č znamená, že spoločnnosť vymieera (trend čiastočne zm
mierňuje im
migrácia).
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Tento stav sa snažia
s
zvrrátiť praktiicky všetk
ky štáty, keďže zvyyšujúci sa pomer
u predstavu
uje hrozbbu neudržaateľnosti
poproduuktívneho obyvateľsttva k prodduktívnemu
finančnýých nárokovv sociálnych systémovv.
Zahraniičné štúdie na jednej strane
s
naznaačujú, že šttátna podpo
ora rodiny m
môže mať vplyv
v
na
zlepšeniie pôrodnossti, kauzalitu
u medzi vyyššími prídaavkami na deti a vyššouu pôrodnosťťou však
konštatoovať nemožžno. Prídav
vky na deti nemajú vý
ýznamnejší vplyv na pôôrodnosť bohatších
b
5
rodín , a nedá sa jasne
j
konšttatovať, či vvyššie príd
davky spôso
obujú vyššiuu pôrodnossť, alebo
naopak,, viac detí v populácii zvyšuje
z
spooločenský tllak na vyššiie prídavky.. V každom
m prípade
je však potrebné sa
s zamýšľaťť nad tým, ako naložiť s prostrieedkami na podporu ro
odiny čo
najefekttívnejšie. Pokles
P
pô
ôrodnosti ttotiž v prieebehu desaťročí nasstal najvýrraznejšie
u vzdelaanejšej a leppšie zarábajjúcej časti ppopulácie, vyššiu
v
mierru pôrodnossti majú skô
ôr nižšie
príjmovvé skupiny. Ak by však
k bol dôvoddom nízkej pôrodnostii najmä neddostatok fin
nančných
prostriedkov, trendd by bol pressne opačný..
Efektiviita rodinne
ej politiky

Zaujímaavým príklladom v tomto prípadde je Fran
ncúzsko, ktoré ako jeedna z mála krajín
západneej Európy dosahuje
d
miieru plodnoosti viac ako 2,0. Štúd
dia z roku 22008 zdôrazzňuje, že
vyššiu pôrodnosť rozhodne nemožno ppripisovať len prisťah
hovalcom. Vo Francú
úzsku sa
pritom nevypláca prídavok
p
naa prvé dieťťa, rodinná politika sa orientuje nnajmä na viacdetné
v
rodiny. Možnosť získania dodatočných
d
h finančnýcch zdrojov spočíva nnajmä v daňových
d
úľaváchh, ktoré stúppajú s počto
om detí. Prii troch deťo
och napríklad rodičia pplatia skoro
o nulovú
daň z prríjmu.
Francúzzsko vyčleňňuje pomerrne veľkú ččasť svojho
o HDP na prorodinnúú politiku (spolu s
6
predškoolským systtémom až 3,6%
3
), neoorientuje saa však len na priamu finančnú podporu.
p
V krajinne existuje rozvinutý systém
s
preddškolských zariadení Creche, kdde je možnéé nechať
opatrovvať dieťa cez pracovné dni už od ttretieho meesiaca životaa, praktickyy hneď po skončení
s
materskkej dovolenkky. Na tieto
o je možné zzískať prísp
pevky od štáátu, ktorýchh výška je záávislá od
príjmu žžiadateľa.
Za zmienku stojí fakt, že naastavenia syystému pod
dpory rodín
n sa medzi krajinami výrazne
odlišujúú. Česká reppublika, Dáánsko, Holaandsko alebo Rakúsko majú na roozdiel od Sllovenska
výšku pprídavku na dieťa závisslú od jeho veku. Paraadoxom je, že
ž zatiaľ čoo v ČR, Holadsku a
Rakúskuu tento prííspevok s vekom
v
dieťťaťa stúpa, v Dánsku
u naopak kklesá. V nieektorých
krajinácch je tiež prídavok
p
naa každé ďaalšie dieťa vždy
v
vyšší ako na prredchádzajú
úce, inde
zaznievvajú hlasy o stanovení fixného poočtu detí, na
n ktorý sa dá nárok uuplatniť. Zd
dá sa, že
všeobeccné pravidláá sa v tejto
o oblasti, kktorá je často predmetom politickkého boja o voliča,
hľadajúú ťažko. Dôlležité je preeto jednoznaačné definov
vanie cieľov, ktoré maj
ajú nástroje rodinnej
politikyy plniť. Je však pravd
depodobné, že viaceréé krajiny budú vzhľaddom k neg
gatívnym
vyhliadkkam verejnýých rozpočttov v trendee zavádzaniaa testovaniaa rodinnýchh dávok pok
kračovať.

5

Gauthieer Anne H., and Jan Hatzius. 1997. “Familly benefits and fertility: an econometric
analysis”,, Population studies
s
51(3): 295‐306.
6
http://w
www.demograaphic‐research.org/volumees/vol19/16/19‐16.pdf
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Výška p
prídavkov na
n deti

Prídavook vyjadrenýý ako podieel na priem
mernej mzdee (podľa dáát Eurostatuu) má na Sllovensku
hodnotuu 2,4%, čo je viac ak
ko v ČR (2,,1%). Tento
o pomer však v ČR sttúpa nad sllovenskú
hodnotuu s vekom dieťaťa.
d
Veľľmi podobnné čísla vyk
kazuje aj Po
oľsko (prídaavok vo výšške 2,1%
priemerrnej mzdy a stúpa s veekom dieťaaťa). Vysok
ké podiely v tomto ukkazovateli dosahuje
d
Malta, M
Maďarsko, a Nemecko
o (vyše 5%)). Naopak, pomerne níízke hodnotty podielu môžeme
nájsť v Grécku (0,3%), Estón
nsku (1,2%)) a Lotyšsku
u (1,5%). Tieto
T
porovn
vnania trebaa vnímať
ako ilustráciu, výšku prídavk
kov treba zohľadniť v kontexte ostatných nástrojov rodinnej
podporyy. V absolúttnych číslacch majú najjvyššie príd
davky na dieťa Lichtennštajnsko (2
228 eur),
Luxembbursko (1866 eur), Nemeecko (184 eeur), Írsko (140 eur) a Rakúsko
R
(1005 eur).
Plošné a
alebo adresné poskytovanie príd
davkov?

Slovensský sociálnyy systém začiatkom tiisícročia užž testovaniee rodinnej ddávky uplaatňoval jednalo sa o príspevok na prrídavok na dieťa (ted
da o doplnk
kovú dávkuu). Testovan
nie bolo
nakonieec zrušené a príspevok
k zlúčený s prídavkom
m na dieťaa, ktorý saa poskytuje plošne.
V dôvoddovej správve k tejto zmene
z
zákoona bolo uv
vedených viiacero arguumentov v prospech
p
plošnéhho vyplácaniia prídavku, s ktorými môžeme po
olemizovať.
Základnným argum
mentom v prrospech celloplošnosti dávky je uplatnenie
u
princípu rovnosti
r
šancí, ppretože vytvvára pre všettky deti rovvnaké podm
mienky. Tu však
v
treba ppovedať, že samotný
princíp testovania priamo s rovnosťami
r
šancí nesú
úvisí, pretožže samotnáá koncepciaa plošnej
dávky rrovnosť šanncí nemôže garantovaťť, štát totiž nemá žiad
dnu kontroluu nad jej využitím.
v
Otázka testovania súvisí
s
s tým
m, či majú ajj rodiny s vy
yššími príjm
mami poberrať rovnaké sociálne
benefityy od štátu ako nízkop
príjmové skkupiny. Prii rodinách s vyššími príjmami možno
m
s
vysokouu mierou isttoty tvrdiť, že neposkyytnutie takejjto dávky životný
ž
štanndard dieťaťťa a jeho
šance naa rozvoj neoohrozí.
Ďalším argumentoom v prospech plošnného vyplácania bolla samotnáá administtratívna
náročnoosť testovaania. Existtujúce testoovanie príjm
mu používaané pri inýcch dávkach
h navyše
nekoreššponduje s aktuálnou
a
príjmovou
p
s ituáciou v rodine,
r
keď
ďže sa hodnnotí príjem spoločne
s
posudzoovaných osôôb za predcchádzajúci rrok (z čoho
o vyplýva, že
ž dávky saa de facto vyplácajú
spätne).. Toto je však argumeent vyplývaajúci z nedo
ostatočnej kvality
k
infoormačných databáz.
Samozrrejme, testovvanie dávok
k zvyšuje addministratív
vne náklady
y a preto má zmysel leen vtedy,
ak poveedie k výrazznému pokllesu počtu ppoberateľov
v. Navrhovaané úspory v rozsahu 200-300
mil. eurr však významne presaahujú celkovvé prevádzk
kové náklad
dy (mzdy + prevádzka)) Úradov
práce vvo výške 1330 mil. eur. Testovaniie v zásade nebude zlo
ožitejšie akko testovaniie dávky
v hmotnnej núdzi, ktoré
k
podľaa zákona prrebieha už dnes,
d
nepôjjde teda o vvýznamné zvýšenie
z
nákladoov. Uvedenýý návrh len nadväzuje nna činnosti, ktoré úrady
y práce už vvykonávajú..
Adminiistratívna náročnosť
ť by nemaala byť arrgumentom
m proti tesstovaniu, ale
a skôr
argumeentom pree urýchlen
né prepojeenie datab
báz. Vybran
né úrady práce v pilotných
p
projektooch už teraaz komunik
kujú so Soociálnou po
oisťovňou. Uvedená nnekompatibiilita tiež
vyvolávva otázku, či
č by štát nemal
n
zlúčiiť Úrady prráce so Socciálnou poiisťovňou. Obe
O tieto
inštitúciie sa totiž špecializuj
ujú na vypllácanie dáv
vok zo socciálneho syystému na základe
14
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zákonom
m stanovenných podm
mienok, neeexistuje ted
da jasný dôvod, preččo by túto agendu
nemohlaa zabezpeččovať jednaa inštitúciaa. Zlúčenie by systém
m zjednoduušilo, spreh
hľadnilo,
odstrániili by sa duuplicitné ev
videncie, roovnako ako nutnosť mnohých
m
obbčanov navšštevovať
viacero úradov.
h vyrastá vždy ďalšia generácia tvoriaca
Zdravé rodiny sú základom spoločnostii, v ktorých
budúcnoosť krajinyy. Otázkou ostáva, z aakých princcípov by mal
m štát vycchádzať prri tvorbe
rodinnejj politiky. Z dlhodob
bého hľadisska považu
ujeme za prospešné,
p
aby rodin
ny svoju
finančnúú závislosťť na štáte zmenšovali.
z
Tento stav
v možno po
odporiť celk
lkovým znižžovaním
daňovo--odvodovéhho zaťaženiaa, ale tiež znnižovaním daňových
d
sadzieb pre ppracujúcich
h rodičov
odstupňňovaným poodľa počtu detí, ktorí tak budú môcť
m
zabezzpečiť svojee rodiny zo
o svojho
vlastnéhho príjmu. Štát by mal pretoo svoju prrorodinnú politiku
p
zaameriavať skôr na
vytvárannie/deregulovanie vhodného prosstredia pre poskytovani
p
ie služieb, aakými sú napríklad
n
7
predškoolské zariadeenia . Kľúčovým v zm
mene trendu pôrodnosti je tiež spoloočenské pov
vedomie
toho, žee viacdetné rodiny sú nevyhnutnos
n
sťou pre zacchovanie sp
poločnosti, aako ju pozn
náme. Na
to však štát priamyy vplyv nem
má.

7

Aby mohli rodičia praacovať a poberať príjem
15
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2,3%

14,2%
36,4%

8,4%
58

1
14,4%

17

16,7%

Prídavky
y na deti ‐ do Prídavk
ky na deti ‐ do 17
16, resp.. 18 rokov.
rokov. Netestujú sa na
príjem.
Netestujú sa na
príjem.
nity allowance +
Matern
ká ‐ 16
Parenta
al allowance ‐ spolu
Matersk
týždňov,, 100%
105 + 15
58 pracovných dní,
Materská ‐ 20 týždňov, náhrada, max 186 eur 70% náhrada (pri vysokom
denne.
príjme miera náhrady klesá
100% náhrada.
na 40%, resp. 25%).
ok pri
Príspevok pri narodení Príspevo
Príspev
39 eur,
naroden
ní dieťaťa ‐
vok pri narodení
dieťaťa ‐ 23
príjem sa netestuje.
n
nemajú..
dieťaťa
a ‐ 140 eur, príjem sa
netestu
uje.
Rodičovský
ý príspevok ‐ Príspevo
ok na
vypláca sa 24
starostlivosť o deti ‐ Child home care allowances
mesiacov, cca 100 eur závisí od
‐ do 3 ro
d príjmu
okov, má svoju
mesačne. Príjem
P
sa
rodičov, počtu detí a základn
nú zložku (327 eur) a
ich veku
netestuje.
u.
zložku závislú
z
od príjmu
(max 17
75 eur).

Prídavky na deti ‐ do
18, resp. 21
1 rokov.
Čístý príjem
m na člena
rodiny nessmie
presahovať 128 eur na
osobu.

Poznámk
ka: V prípade uvedenia
a dvoch rôznych vekov
vých hraníc poberania príspevku sa vyššia ve
eková hranica vzťahuje
e na dieťa, ktoré študu
uje.

Podiel te stovaných
prídavkovv na deti na
všetky prrídavky na deti

Prídavky na deti

vky na deti ‐ do
Prídav
16, ressp. 25 rokov. Nie
sú testtované na
príjem
m.

Prídavky na deti ‐ do 15,
o 16, resp.
Prídavky na deti ‐ do
resp
p. 26 rokov. Čistý
18 rokov. Netestujú
ú sa na
príje
em musí byť menší ako
o príjem.
2,4‐n
násobok ŽM.
Maternity benefit ‐ 26
Materrská ‐ 34
Materská ‐ 28 týždňov,
týždňov, 80% náhrada (max
262 eur/týždeň).
týždňo
ov, 60% náhrada 70% náhrada (s rastúcim
(max 7
720 eur/mesiac). príjm
mom klesá; max 1204
eur//mesiac).
dení
Príspevok pri narod
Príspe
evok pri
dieťaťa ‐ nemajú.
narode
ení dieťaťa ‐ 151 Pôro
odné ‐ len na prvé
eur + 6
678 eur
živonarodené dieťa (508 Rodičovský príspevo
ok ‐
(prípla
atok, na 1., 2. a 3. eur) , čistý príjem musí byťť nemajú. Existuje Fa
amily
men
narode
ené dieťa).
nší ako 2,4‐násobok
Income Supplemen
nt pre
ŽM.
chudobné rodiny te
estovaný
Rodičo
ovský príspevok ‐
na príjem , poskytujje sa do
do 3 ro
okov, (6 v
18., resp. 22. roku (vvypláca sa
Rodiičovský príspevok ‐
prípad
de ŤZP). Výška
max do 4 rokov. Príjem sa 52 týždňov, o dávku
u sa možno
príspe vku je 194 eur nete
estuje. Celková výška uchádzať viacnásobne).
mesaččne. Príjem sa
8600
0 eur, max čerpanie
netesttuje.
450 e
eur na mesiac.

PRÍLOHA Č. 1
1: TESTOVAN
NIE RODINNÝC
CH DÁVOK V JJEDNOTLIVÝC
CH KRAJINÁC
CH

N
Návrh na zmenu
u vyplácania dáávok zo systému
u štátnej sociáln
nej podpory

14,8%

u dieťaťa ‐
Príspevok na výchovu
max 30 mesiacov, príjíjem
testovaného žiadateľľa musí byť
menší ako 16,200 eurr ročne
(manžel sa nezohľadň
ňuje).
Výška príspevku je 14
4.53 eur
denne na 30 mesiaco
ov, môže
byť vyšší, ak sa zvolí kratšia
k
doba poberania.

Príspevok pri narode ní dieťaťa ‐
nemajú.

Materská ‐ 16 týždňov, 100%
náhrada (max vymeriiavací
základ 4110 eur mesa
ačne).

Prídavky na deti ‐ do 18, resp.
26 rokov. Nie sú testo
ované na
príjem.

Náávrh na zme
enu vypláccania dávok
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PRÍLO
OHA Č.2: PREHĽAD
D JEDNOT
TLIVÝCH DÁVOK
D
VY
YPLÁCANÝ
ÝCH ZO
SLOVE
ENSKÉHO SOCIÁLNEHO SYST
TÉMU
System

Sub‐System

#

Dávka

Starobný dô
ôchodok (vrátane
e tých
vyplácaných
h v súbehu s vdovvským)
Predčasný starobný
s
dôchodo
ok (vrátane
2
tých vypláca
aných v súbehu s vdovským)
Invalidný dô
ôchodok (vrátan
ne tých
3
vyplácaných
h v súbehu s vdovvským)
Vdovský a vdovecký
v
dôchod
dok
4
(vyplácané sólo)
1

Dôchodkové
poistenie

5
6
7
8
9
10

Systém
sociálneho
poistenia

Nemocenské
poistenie

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Sirotský dôc
chodok
Dôchodok manželky
m
Sociálny dôchodok
Zvýšenie prre bezvládnosť
d
JZP (jedi ného zdroja
Zvýšenie z dôvodu
príjmu)
ôchodku za odbo
oj,
Zvýšenie dô
rehabilitáciu a deportáciu
d
politicckých väzňov
Príplatok k dôchodku
Príplatok za štátnu službu
Invalidný dô
ôchodok z mlado
osti
Vianočný prríspevok
Nemocensk
ké
Ošetrovné
Vyrovnávac
cia dávka
Materské
Úrazový príp
platok
Úrazová ren
nta
Jednorázové vyrovnanie

a
22 Pozostalosttná úrazová renta
23 Jednorázové odškodnenie
Úrazové
poistenie

ehabilitácia a reh abilitačné
24 Pracovná re
25 Rekvalifikác
cia a rekvalifikač né
26 Náhrada za bolesť
enského
Náhrada za sťaženie spoloče
27
uplatnenia
28 Náhrada nákladov spojenýc h s liečením
29

Garančné
poistenie

Náhrada nákladov spojenýc h s
pohrebom

30 Dávka garan
nčného poistenia
a

867

22

234
2 000

18232

42

9 801
8 000

4207
149
6450
1132555 (rok)
105 376
11637
94
23212
27172
79448
98

62
191
230
54,02 (ro
ok)
209
75
51
385
115
281
2768

9 000
3 926 901

Nie
e

172 515
5 000

Nie
e

689 217
2 000

Nie
e

559 056
0 000

Nie
e

46 852
8 000
347
3 000
6 425
4 000
6 183
1 000

Nie
e

3 163
1 000
342
3 000
17 831
8 000
62 679
6 000
263 778
7 000
10 481
4 200
58 100
107 124
1 400
3 121
1 000
21 891
8 000
272
2 000

Nie
e
Nie
e
Nie
e
Nie
e
Nie
e
Nie
e
Nie
e

2906

111

319
3 000

Nie
e

47

13124

617
6 000

Nie
e

0

0

0

Nie
e

0

0

0

Nie
e

8737

665

5 812
8 000

Nie
e

1730

4361

7 542
5 000

Nie
e

28 / 909

77,59 / 113
3,12

101
1 000

Nie
e

53

1372

72 000

Nie
e

544 (mesačný
priemer)

1078

6 888
8 400

Nie
e

30 673
6 500

Poistenie v
32 Dávka v nez
zamestnanosti
ezamestnanosti
ne
33 Prídavok na dieťa
p
na dieťa
a
34 Príplatok k prídavku
35 Rodičovský príspevok
36 Príspevok na starostlivosť o dieťa
aťa
37 Príspevok pri narodení dieťa
Príplatok k príspevku
p
pri narrodení
38
dieťaťa

Štátna
sociálna
podpora**

Priemerná d
dávka
(mesiacc)
412
322
378
304
279
229
170
222
126
23
211
13

bné
Úhrada príspevkov na starob
31
é sporenie
dôchodkové

39

Celkov
vý objem
anie
Testova
(ro
očne)

očet poberateľov
v
Po
(mesiac)
331 552
2
muži
ženy
626 111
1
23 015
muži
ženy
9 115
muži
117 281
1
ženy
105 901
1
muži
5 435
37 457
ženy
27 617
1 271
2 534
38267

Príspevok ro
odičom, ktorým ssa súčasne
narodili tri a viac detí

47184
4
(mesačný
priemer)

292

697 651 (na
1,176mil detí)

22

163 509
5 000

315 053
0 242

Nie
e
Nie
e

3958

10

141 846
1914
56898 (rok)

195
49
151

352 240
2 135
1 121
1 747
8 866
8 000

Nie
e
Nie
e
Nie
e

51616 (rok)

678

35 554
5 000

Nie
e

38 212

Nie
e

4 013
0 000

Nie
e

do 6 rokov

131 (rok)

od 6 do 15 rokov
15‐ročný

82
101
108

49906 (rok)

80

Jednorazový príspevok pri zvverení do
41
s
náhradnej starostlivosti

815 (rok)

9.2011)
352,86 (od 1.9

Nie
e

Jednorazový príspevok pri z ániku
s
náhradnej starostlivosti

500 (rok)

883,9 (od 1.9
9.2011)

Nie
e

7919
7
(mesačne)

9.2011)
132,39 (od 1.9

40 Príspevok na pohreb

42

43 Opakovaný príspevok dieťaťťu

Áno
o
12 981
9 000

Opakovaný príspevok náhra
adnému
44
rodičovi

1287
1
(mesačne)

168,32 (od 1.9
9.2011)

45

pakovaného prísp
pevku
Zvýšenie op
náhradnému rodičovi

83 (mesačne)

119,72 (od 1.9
9.2011)

46

Osobitný op
pakovaný príspevvok
náhradnému rodičovi

66 (mesačne)

69,36 (od 1.9
9.2011)

7831

max 103, 98

47 Náhradné výživné

18

Nie
e

6 873
7 668

Áno
o
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187 139

48 Dávka v hmotnej núdzi

Jednotlivec
Jednotlivec + 1.‐
4.deti
jednotlivec + viac
ako 4deti
dvojica

D
Dávka v hmotnej
núdzi (48) +
49 Príspevok na zdravotnú staro
ostlivosť
Príspevky k
dávke v hmotnej 50 Aktivačný príspevok
núdzi (49‐52)

Peňažné
p
príspevky ťažko
zdravotne
postihnutým

60937

2
63
Jednotlivec
Rodina

168

Áno
o

105
273 443
3 365,00
158
(priemerná
212 výška
a dávky
HN
N aj s
prídavkami na
ňu priamo
56 naviazanými =
121
1,12)
89

Áno
o
Áno
o
Áno
o

52 Ochranný príspevok

60000

63,07 (ak je oobčan v
HN v nepriaznnivom
zdravotnom staave viac
ako 30 dní, 334,69)

53 PP na osobn
nú asistenciu

7416

353

54 PP na prepravu

2659

84

7 365
2 746

Áno
o

55 PP na diétne stravovanie

51125

20

12 619
6 927

Áno
o

PP na hygienu alebo opotre bovanie
56 šatstva, bielizne, obuvi a byt
ytového
zariadenia

91949

17

19 527
5 145

Áno
o

Áno
o

31 998
9 516

o
Áno

57

PP na prevá
ádzku osobného m
motorového
vozidla

63965

31

24 550
5 711

Áno
o

58

PP na starosstlivosť o psa so ššpeciálnym
výcvikom

69

42

35 114

Áno
o

59

PP na opatrovanie (poskytujje sa
opatrovateľľovi)

57175

135

95 931
9 591

Áno
o

orazový)
60 PP na kúpu pomôcky (jedno

2402

1049

5 870
2 510

Áno
o

k používania pom
môcky
PP na výcvik
61
(jednorazov
vý)

65

683

44 423

Áno
o

62 PP na úprav
vu pomôcky (jed norazový)

13

685

8 906

Áno
o

63 PP na oprav
vu pomôcky (jed norazový)

368

290

106
1 600

Áno
o

64

PP na kúpu zdvíhacieho zariaadenia
vý)
(jednorazov

543

8972

4 855
8 864

Áno
o

65

PP na kúpu osobného motorrového
vozidla (jednorazový)

1485

6586

9 777
7 104

Áno
o

66

PP na úprav
vu osobného mottorového
vozidla (jed
dnorazový)

112

2715

303
3 970

Áno
o

67 PP na úprav
vu bytu (jednora zový)

865

2339

2 010
0 369

Áno
o

PP na úprav
vu rodinného dom
mu
(jednorazov
vý)

1699

2116

3 583
5 752

Áno
o

69 PP na úprav
vu garáže (jednorrazový)

22

1326

29 169

Áno
o

p
výchovyy k
Dotácia na podporu
stravovacím
m návykom dieťaťťa
70
ohrozeného
o sociálnym vylúččením
(nevypláca sa fyzickým osob
bám)

74 343

17

12 280
2 109

84096 (rok)

32,7 (rokk)

2 750
7 016

350 (rok)

270 (rokk)

94 593

68

Iné

363237

94043

51 Príspevok na bývanie

Štátna
sociálna
pomoc

dvojica s 1.‐4. deti
dvojica + viac ako
4deti

61
115

Dotácia na podporu
p
výchovyy k plneniu
školských povinností dieťaťaa ohrozeného
71
sociálnym vylúčením
v
(nevyp
pláca sa
fyzickým osobám)
72 Dotácia na humanitárnu
h
starrostlivosť

19

Náávrh na zme
enu vypláccania dávok
k zo systém
mu štátnej s ociálnej po
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73 Sprostredko
ovanie zamestnaania

6524 (rok)

11 (rok))

71 150

74 Odborné po
oradenské službyy

1108 (rok)

14,8 (rokk)

16 404

e a príprava pre ttrh práce
Vzdelávanie
75 uchádzača o zamestnanie a zzáujemcu o
zamestnanie

1332 (rok)

137 (rokk)

182
1 565

e a príprava pre ttrh práce
Vzdelávanie
zamestnanc
ca

0

0

prípravy pre
Dávka počass vzdelávania a p
trh práce a počas
p
prípravy naa pracovné
77
uplatnenie občana so zdravo
otným
m
postihnutím

11 (rok)

dávka sa poskyytuje vo
výške sumy živvotného
minima (prieemer v
tomto prípade bol 295
na osobu zaa rok)

Príspevok na samostatnú zárrobkovú
činnosť

12271 (rok)

3413 (rokk)

195 (rok)

dávka sa poskyytuje vo
výške sumy živvotného
minima (prieemer v
tomto prípade bol 555
na osobu zaa rok)

523 (rok)

2288 (rokk)

1 196
1 439

4357 (rok)

4251 (rokk)

18 522
5 206

187 (rok)

5817 (rokk)

1 087
0 714

5892 (rok)

70 (rok))

3724 (rok)

3195 (rokk)

11 897
8 397

10420 (rok)

2948 (rokk)

30 717
7 763

18592 (rok)

1010 (rokk)

18 772
7 951

22542 (rok)

188 (rokk)

4 231
2 553

76

78

Príspevok na zapracovanie
79 znevýhodne
eného uchádzačaa o
zamestnanie
Príspevok na podporu zame stnávania
znevýhodne
eného uchádzačaa o
zamestnanie (poskytuje sa
zamestnáva
ateľovi)
Príspevok na podporu udržaania v
81 zamestnaní zamestnancov s nízkymi
oskytuje sa zame stnávateľovi)
mzdami (po
Príspevok na podporu vytvá rania a
acovných miest v sociálnom
udržania pra
82
podniku (po
oskytuje sa
zamestnáva
ateľovi)
Príspevok na podporu udržaania
83 zamestnano
osti (poskytuje saa
zamestnáva
ateľovi)

80

Podpora
zamestnanosti
z

Podpora
zzamestnanosti

Príspevok na podporu region
nálnej a
84 miestnej zamestnanosti (po
oskytuje sa
ateľovi)
zamestnáva
Príspevok na podporu zame stnanosti na
realizáciu opatrení na ochran
nu pred
85 povodňami a na riešenie ná sledkov
ej situácie (poskyytuje sa
mimoriadne
zamestnáva
ateľovi)
bsolventskej
Príspevok na vykonávanie ab
86
kytuje sa zamestn
návateľovi)
praxe (posk
osť formou
Príspevok na aktivačnú činno
menších obecných služieb p
pre obec
87 alebo formo
ou menších obeccných služieb
pre samosprávny kraj (poskyytuje sa
ateľovi)
zamestnáva

88

osť formou
Príspevok na aktivačnú činno
dobrovoľníc
ckej služby

89 Príspevok na dochádzku za p
prácou
90 Príspevok na presťahovanie za prácou
mestnania
Príspevok na dopravu do zam
91
s zamestnávateeľovi)
(poskytuje sa

0

3 248

41 883
8 191

108
1 223

413
4 290

17778 (rok)

dávka sa poskyytuje vo
výške sumy živvotného
minima (prieemer v
tomto prípade bbol 1113
na osobu zaa rok)
290 (rokk)

61 (rok)

1010 (rokk)

61 591

20 (rok)

56 (rok))

1 120
252
2 083

5794 (rok)

6 451
4 017

5 152
1 572

1354 (rok)

186 (rokk)

Príspevok na vytvorenie novvého
93 pracovného
o miesta (poskyttuje sa
zamestnáva
ateľovi)

0

0

0

nenie občana
Príprava na pracovné uplatn
94 so zdravotným postihnutím a oprávnené
náklady

0

0

0

92 Realizácia pilotných
p
projekttov

20
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95

96

97

Podpora
zamestnanosti
z

Daňové
príspevky a
zvýhodnenia

Podpora
zzamestnanosti

98

Príspevok na zriadenie chrán
nenej dielne
a chránenéh
ho pracoviska aleebo na ich
zachovanie (poskytuje sa
zamestnáva
ateľovi)
na so
Príspevok na udržanie občan
zdravotným
m postihnutím v z amestnaní
(poskytuje sa
s zamestnávateeľovi)
Príspevok občanovi so zdravvotným
postihnutím
m na prevádzkovaanie alebo
vykonávanie samostatnej záárobkovej
činnosti
Príspevok na obnovu alebo ttechnické
zhodnotenie hmotného majjetku
chránenej dielne
d
alebo chrááneného
pracoviska (poskytuje
(
sa
zamestnáva
ateľovi alebo SZČ
ČO)

2014 (rok)

8617 (rokk)

17 354
3 592

305 (rok)

2057 (rokk)

627
6 464

513 (rok)

8805 (rokk)

4 516
5 818

0

0

537 (rok)

6891 (rokk)

3 700
7 405

0

Príspevok na činnosť pracovvného
99 asistenta (p
poskytuje sa
zamestnáva
ateľovi alebo SZČ
ČO)
dzkových
Príspevok na úhradu prevád
nákladov ch
hránenej dielne aalebo
chráneného
o pracoviska a na úhradu
100
nákladov na
a dopravu zamesttnancov
(poskytuje sa
s zamestnávateeľovi alebo
SZČO)
101 Daňový bon
nus

21225 (rok)

639 (rokk)

13 563
5 432

512906 (rok)

348,3 (rook)

6 860
178 641

Áno
o

102 Zamestnane
ecká prémia

137887 (rok)

74,4 (rokk)

Áno
o

819410 (rok)

661 (rokk)

10 259
2 745
541
1 821 846
(alt. + 700 mil.
eur)*

103

Nezaplatená daň vplyvom u
uplatnenia
nezdaniteľn
nej časti základu dane *

Áno
o

uplatnenia
Nezaplatená daň vplyvom u
59006 (rok)
478 (rokk)
104 nezdaniteľn
nej časti základu dane na
28 198
1 300
Áno
o
manželku
15516
622
Výsluhové
Výsluhové
o
v rezorte vnútra)
115 811
8 424
105 Policajti (a ostatní
14495
dôchodky
dôchodky
106 Vojaci
798
136 478
4 023
* uvedené údaje nie je možné zísskať z ročných hlá
ásení zamestnávaateľov (pochádza
ajú teda z daňový
ých priznaní zameestnancov a podnikateľov);
odhadom
o
však ne
ezaplatená daň n
na základe nezdaniteľnej časti zákkladu dane z tých
hto hlásení preds
stavuje ďalších 7000 mil. eur. za zhruba 1 mil. zame
estna
Z tejto sumy zhru
uba 35 mil. eur predstavuje nezap
platená daň vplyyvom uplatnenia NČZD za manželku.
**
* medzi dávkam
mi nie je uvedené
é Štátom platené poistné za osob
by starajúce sa o dieťa
d
v ročnej výš
ške 237 mil. eur
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