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ZMENY V SOCIÁLNOM POISTENÍ OD ROKU 2022 

 
Bratislava 21. december 2021 – Od 1. januára 2022 nastanú v oblasti sociálneho poistenia 

viaceré zmeny. Sociálna poisťovňa pripravila pre verejnosť prehľad týchto zmien 

a noviniek.  

 

Dôchodky sa zvýšia o 1,3% 

Dôchodky sa v roku 2022 zvýšia o 1,3 % mesačnej sumy dôchodku. Je to percento medziročného 

rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov – určeného Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2021. 

O zvýšenie (valorizáciu) dôchodku nie je potrebné Sociálnu poisťovňu žiadať. Poberatelia dôchodkov 

dostanú o zvýšení písomné rozhodnutie a dôchodky vo vyššej sume im budú prvý raz vyplatené vo 

výplatnom termíne v januári 2022, a to aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2022 do dňa 

predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2022. 

 

Minimálny dôchodok zostane rovnaký 

Suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2022 sa nemení. Poberateľovi minimálneho dôchodku sa 

od 1. januára 2022 valorizuje jeho pôvodne vypočítaný dôchodok (o 1,3%). Sociálna poisťovňa 

ho porovná s výškou poberaného minimálneho dôchodku. Ak je jeho pôvodný dôchodok aj po valorizácii 

nižší ako minimálny dôchodok, dôchodcovi sa naďalej vypláca minimálny dôchodok. Ak bude po zvýšení 

(valorizácii) pôvodného dôchodku jeho suma vyššia ako výška minimálneho dôchodku, nárok na 

minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho valorizovaný 

dôchodok. Ten bude totiž vyšší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok. 

Sociálna poisťovňa pripravila pre dôchodcov aj Kalkulačku na výpočet valorizácie dôchodku od 1. 

januára 2022. 

 

Dôchodková hodnota na rok 2022 bude 15,1300 eur 

Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 na 

15,1300 eur. 

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na 

výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, 

v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2022, použije 

sa dôchodková hodnota 15,1300 eur. 

Dôchodková hodnota na rok 2022 bola určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2021 a hodnoty, 

ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2021 a priemernej mzdy v 

hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2020. 
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Exekučné zrážky z dôchodkov sa niektorým dôchodcom znížia alebo prestanú vykonávať  

Sociálna poisťovňa od roku 2022 prepočíta sumu exekučnej zrážky dôchodcom. Dôvodom je nielen 

zvýšenie dôchodku od 1. januára 2022 (valorizácia), ale aj zmena základnej sumy, ktorú nie je možné 

z dôchodku zraziť na úhradu niektorých pohľadávok. Niektorým sa zrážky z dôchodkov znížia 

alebo prestanú vykonávať. 

Zníženie sumy exekučných zrážok sa týka dôchodcov, ktorým sa z dôchodku vykonávajú zrážky                

na úhradu neprednostných pohľadávok alebo pohľadávok výživného na maloleté dieťa (ak sa základná 

suma zvyšuje na vyživovanú osobu). 

Ak ide o neprednostnú pohľadávku, základná suma sa od 1. januára 2022 zvyšuje z doterajších 

218,06 eur na 305,28 eur, čo je 140 % životného minima. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku 

poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 152,64 eura mesačne. K základnej 

sume na povinného (čiže dlžníka) sa pripočíta zvýšenie na vyživovanú osobu.  

Zmena sa týka aj poberateľov dôchodkov, ktorým sa vykonáva zrážka na úhradu pohľadávky 

výživného na maloleté dieťa. Základná suma na povinného (dlžníka) ostáva nezmenená a je 91,58 

eura. Zvyšuje sa však základná suma na vyživovanú osobu, ktorá sa pripočítava k základnej sume            

na povinného, a to na 76,32 eura mesačne zo súčasných 38,15 eura mesačne. 

V dôsledku zmeny základnej sumy, ktorú nie je možné z dôchodku zraziť, sa teda dôchodcom, ktorým 

sa vykonáva zrážka z dôchodku na neprednostnú pohľadávku alebo na výživné na maloleté dieťa (ak 

sa základná suma zvyšuje na vyživovanú osobu), po prepočte od 1. januára 2022 suma zrážky zníži 

alebo sa zrážky prestanú vykonávať.  

Sociálna poisťovňa v januári 2022 zašle všetkým dôchodcom, ktorých sa to týka, písomnú informáciu 

o znížení ich exekučnej zrážky alebo o ukončení exekučných zrážok.  

 

Dôchodcovia žijúci v Českej republike už nebudú predkladať doklady o žití 

Dôchodcovia žijúci v Českej republike, ktorí dostávajú dôchodok zo Sociálnej poisťovne, už od 

januára 2022 nebudú mať povinnosť každoročne predkladať potvrdenie o žití. Údaje o poberateľoch 

dôchodkových dávok si bude Sociálna poisťovňa elektronicky vymieňať s Českou správou sociálneho 

zabezpečenia. Seniori tak ušetria čas pri overovaní podpisu na potvrdení a zasielaní potvrdenia. 

O ukončení povinnosti predkladať doklad o žití bude Sociálna poisťovňa svojich poistencov v Českej 

republike adresne informovať listom, ktorý dostanú spolu s oznámením o valorizácii dôchodku.  

Postup sa uľahčí aj dôchodcom, ktorí dostávajú dôchodok z Českej republiky na účet a majú bydlisko 

na Slovensku. Tí budú potvrdenie o žití predkladať Českej správe sociálneho zabezpečenia podľa českej 

legislatívy už len raz ročne. Doteraz tak robili každý štvrťrok alebo vždy pri žiadosti o výplatu dávky. 

Viac informácií: 

Dôchodcovia žijúci v Českej republike už nemusia SP predkladať doklady o žití 
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Sociálna poisťovňa stanovila nové vymeriavacie základy pre platenie poistného  

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre samostatne zárobkovo činné 

osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) sa od 1. januára 2022 zvyšuje takto: 

• minimálny vymeriavací základ, ktorý je 546 eur, sa zvyšuje na 566,50 eura, 

• maximálny vymeriavací základ, ktorý je 7 644 eur, sa zvyšuje na 7 931 eur. 

Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2022 bude 187,78 eura. Pre DPO, ktorá 

je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, bude vo výške 199,11 eura. 

Informáciu o novej výške poistného dostanú SZČO v priebehu januára 2022 zo Sociálnej poisťovne 

listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia do 8. 

februára 2022 (za január 2022). 

Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho  a maximálneho vymeriavacieho základu od     1. 
januára 2022 pripravila nové kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby 
(SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). 

 

Kalkulačky poistného nájdete tu: 

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. januára 2022 

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre DPO od 1. januára 2022 

 

 

Nové lehoty splatnosti odloženého poistného v roku 2022 

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí vykázali pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej 

samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, si v rokoch 2020 a 2021 mohli za niektoré mesiace 

požiadať o odklad poistného. Predĺženie lehoty sa týkalo povinne nemocensky a povinne dôchodkovo 

poistenej SZČO a zamestnávateľa za časť poistného za zamestnávateľa (nie za zamestnanca).  

 

Nové lehoty splatnosti odloženého poistného na sociálne poistenie sú v roku 2022 takéto: 

• do 31. marca 2022 – za máj 2020 

• do 30. júna 2022 – za jún 2020 

• do 30. septembra 2022 – za júl 2020 

• do 31. decembra 2022 – za december 2020 
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Dávky nemocenské, materské, ošetrovné a tehotenské sa zvýšia 

V roku 2022 sa zmení maximálna výška nemocenských dávok a poistenci tak po splnení zákonných 

podmienok môžu získať nárok na vyššie sumy dávok. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého 

sa nemocenské dávky vypočítajú, stúpol zo 71,8028 eura na 74,4987 eura. 

Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2022, maximálna výška 

jeho nemocenského na deň predstavuje 40,97428500 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak 

Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 229,30 eura a pri 31-

dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 270,30 eura. 

Maximálne denné materské dosiahne hodnotu 55,87402500 eura. Znamená to, že materské bude 

Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 676,30 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) 

alebo vo výške 1 732,10 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci). 

Maximálne denné ošetrovné v roku 2022 predstavuje hodnotu 40,97428500 eura. Dávka ošetrovné 

(nie pandemické ošetrovné), ktorú Sociálna poisťovňa podľa zákona vypláca najviac za 14 dní, tak 

dosiahne maximálnu výšku 573,70 eura. Dlhodobé ošetrovné, ktoré sa vypláca počas 90 dní sa vyplatí 

mesačne v rovnakých maximálnych sumách ako nemocenské. 

Tehotenské sa vyplatí v minimálnej dennej výške 7,4498700 eura, čo predstavuje mesačnú sumu 

223,50 eura (pri 30-dňovom mesiaci) alebo 231 eura (pri 31-dňovom mesiaci) a v maximálnej dennej 

výške 11,17480500 eura, čo predstavuje mesačnú sumu 335,30 eura (pri 30-dňovom mesiaci) alebo 

346,50 eura (pri 31-dňovom mesiaci). 

Uvedené maximálne sumy dávok platia v prípadoch, ak dôvod na poskytnutie dávky (dočasná pracovná 

neschopnosť, potreba ošetrovania, začiatok poberania materského alebo tehotenského) vznikne v roku 

2022.  

 

Úrazové dávky sa zvýšia o 1,6%  

Od 1. januára 2022 sa budú zvyšovať úrazové dávky. Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta 

sa zvýšia o 1,6 %. O rovnaké percento vzrastú aj ďalšie úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, 

náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom. 

Tieto dávky sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje. Maximálna 

výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak v roku 2022 bude 59 651,70 

eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí 

sa v roku 2022 zvyšuje na 59 651,70 eura. 

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude v roku 2022 predstavovať 29 826,30 

eura. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2022 bude vo výške 2 983,50 

eura. Na hodnotu 2 983,50 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s 

pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti. 

 

Povinné príspevky do II. piliera sa zvýšia na 5,50 % 

Sporitelia v II. dôchodkovom pilieri si budú na svoj dôchodok v súkromných dôchodkových 

správcovských spoločnostiach sporiť viac. Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa im v 

roku 2022 zvýšia na 5,50 % z vymeriavacieho základu. V roku 2021 to bolo 5,25 %. Sadzba príspevkov 
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sa má ďalej postupne zvyšovať o 0,25 % ročne až do roku 2024, kedy dosiahne 6 % z vymeriavacieho 

základu. 

Zároveň sa sporiteľom v 2. pilieri výška ich odvodov na starobné poistenie do I. piliera (do Sociálnej 

poisťovne) zníži o 0,25 % na 12,50 %. Mechanizmus je nastavený tak, aby odvody do prvého a druhého 

piliera v súčte vždy zostali na úrovni 18 %. V roku 2024 sa odvod rozdelí na 12 % do I. piliera a 6 % 

do II. piliera. 

 

Referenčná suma pre výplatu dôchodku z II. piliera bude 508,90 eur 

Sociálna poisťovňa stanovila referenčnú sumu na rok 2022 vo výške 508,90 eur. 

Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej 

poisťovne (I. dôchodkový pilier). Tá je podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného 

sporenia (II. pilier) programovým výberom. 

Programový výber sa uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, 

obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov v II. dôchodkovom 

pilieri. Jedinou podmienkou programového výberu je, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú 

vyplácané sporiteľovi, bude vyšší ako referenčná suma. 

V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v II. pilieri budú v roku 2022 vyplácané dôchodky, napr. starobný 

dôchodok z I. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku, či 

dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrnne aspoň 508,90 eur, bude môcť požiadať dôchodkovú 

správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v II. pilieri jednorazovo. 

 

Športovec so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu bude zamestnanec 

Od 1. januára 2022 sa stáva zamestnancom na účely sociálneho poistenia aj športovec, a to na základe 

zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Zamestnávateľ má povinnosť prihlásiť tohto zamestnanca 

do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia v súlade so zákonom o sociálnom 

poistení. 

 

Prehľad zmien v sociálnom poistení bude Sociálna poisťovňa priebežne aktualizovať. 
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