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Podporte zvýšenie miezd odvodovou reformou 
 
Systém sociálneho zabezpečenia na Slovensku a štruktúra príslušných odvodov majú zásadný 
význam pre ekonomický úspech krajiny v budúcnosti. Keby sme mali správne vyvážený systém, ten 
by mohol zamestnávateľov motivovať k zvýšeniu počtu svojich zamestnancov, vyplácaniu vyšších 
miezd a k správnemu plateniu všetkých odvodov podľa slovenských zákonov. Problém je v tom, že 
takýto systém ešte nemáme. Súčasný systém sa vyvíjal počas mnohých rokov, viacerých vlád a bez 
zásadnej reformy.    
 
Stále mám problém pochopiť, ako môžeme zdôvodniť zaťaženie práce 35,2 percentami (odvody 
zamestnávateľa na zdravotné a sociálne poistenie) a zdanenie zisku 22 percentami. Toto je sčasti 
dôvod, prečo mnohí zamestnávatelia stále vyplácajú časť alebo celú mzdu v hotovosti.  
 
Počúvame poznámky na adresu zamestnávateľov, že by mali platiť vyššie mzdy. Súčasný systém 
ich však k tomu nemotivuje. Napríklad, ak mám zamestnanca s hrubou mesačnou mzdou vo výške 1 
000 eur a chcel by som mu zvýšiť hrubú mzdu o 100 eur, bude ma to vrátane odvodov na sociálne 
zabezpečenie stáť 135,20 eur. Zo sumy 135,20 eur dostane zamestnanec po znížení o odvody a 
odpočítaní dane v čistom len 70,15 eur, t.j. len 52 % z celkových nákladov zamestnávateľa.   
 
Tu sme ešte nebrali do úvahy skutočnosť, že ak zamestnanec minie týchto 70,15 eur na Slovensku, 
až 11,69 eur môže ísť na ďalšie dane (DPH). Zo zvýšenej mzdy tak zamestnancovi zostane v čistom 
58,46 eur. V tomto prípade sa viac než 56 % zo 135,20 eur, ktoré zaplatil zamestnávateľ, stratí na 
daniach a odvodoch a zamestnancovi zostane menej než 44 %. 
 
Problém je v tom, že dopad na čistý príjem, ktorý dostane zamestnanec, je pomerne malý vzhľadom 
na celkové náklady zamestnávateľa. A takto zostáva zamestnanec nespokojný v dôsledku vysokého 
podielu daní a odvodov a zamestnávateľ preto, že zamestnanci nie sú dosť vďační.   
 
Slovensko musí byť schopné financovať svoje budúce dôchodkové povinnosti, čo je ďalšia 
významná téma na zváženie. Neobhajujem celkovo nižšie dane a odvody. Musíme však pripustiť, že 
súčasný systém má vážne nedostatky a urýchlene potrebuje reformu. Hoci dokonalý systém 
odvodov na sociálne zabezpečenie neexistuje, nastal čas, aby sme sa na celú záležitosť pozreli 
bližšie. Obdobie po voľbách v roku 2016 by bol výborný čas, kedy začať. 
 
 
 

Support wage growth with social security reform 
 
The Slovak social security system and the structure of related contributions, is critically important to 
the future economic success of the country. If we have a structure which has the right balance, it can 
incentivize employers to take on more employees, pay higher wages and pay their full contributions 
according to Slovak law. The problem is that we don’t yet have such a system. The current system 
has evolved over many years and many governments without serious reform.  
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I still struggle to understand how we can justify taxing employment at 35.2% (employer health and 
social security contributions) and profits at 22%. This is partly why many employers are still paying 
part or all of their wages in cash. 
 
I hear the comment that employers should pay higher wages, however the current system provides a 
disincentive to do so. For example, if I have an employee with a gross monthly salary of Euro 1,000 
per month and I wish to increase their salary by Euro 100 gross, this will cost me Euro 135.20 
including social security. Of the Euro 135.20 the employee will receive only Euro 70.15 net after 
employee social security and tax, e.g. only 52% of the total cost to the employer.   
 
This also does not consider that when the employee spends their Euro 70.15 in Slovakia, they may 
pay up to Euro 11.69 in additional tax (VAT), which would leave them with Euro 58.46 net, out of 
their increase. In this case, over 56% of the Euro 135.20 paid by the employer has disappeared in 
tax and contributions leaving the employee with less than 44%. 
 
The problem is the impact on the employee’s net cash is proportionally small to the employer’s total 
cost. This leaves the employee feeling unsatisfied due to the high proportion of tax and contributions 
and the employer dissatisfied that their employees are not more grateful.   
 
Slovakia needs to be able to fund its future pension obligations, which is another critical topic for 
consideration. I am not advocating lower overall tax collection. However, we must admit the current 
system has serious flaws and needs urgent reform. While there is no perfect system for charging 
social security, it is time we took a closer look at this matter, and post-election 2016 would be a great 
time to start.  


