
Opatrenia na zlepšenie životnej úrovne ľudí  

 

 
 

 
Názov 

 
Popis   

 
Termín 

 

1. 

 

Zníženie odvodov pre ľudí v kategórii nízkych 
a stredných príjmov  

Opatrenie sa dotkne približne 800 tisíc zamestnancov, zvýši ich 
čistý príjem pri zachovaní súčasných nákladov ceny práce.    

1.1.2015 

2. Zvýšenie minimálnej mzdy Historicky najvyšší nárast čistej minimálnej mzdy (de facto 13. 
plat pre ľudí s najnižším príjmom),  pričom v kombinácii so 
znížením odvodov nedôjde k zvýšeniu nákladov ceny práce.  

1.1.2015 

3. 

 

Zavedenie minimálneho dôchodku  Okrem stanovenia minimálnej hranice dôchodku toto opatrenie 
prinesie vyššiu mieru spravodlivosti pri poberaní dôchodkov. 
Vzťahovať sa bude na všetkých dôchodcov, vrátane súčasných.  

1. 7. 2015 

4. Zvýšenie vianočného príspevku  Zvýšenie vianočného príspevku reaguje na súčasnú nižšiu mieru 
valorizácie dôchodkov.  

1.10.2014 

5. Dočasný súbeh mzdy a dávky v hmotnej núdzi  Dočasné poskytovanie dávky v hmotnej núdzi aj po nástupe do 
pracovného pomeru zvýši samotný príjem, ako aj motiváciu 
zamestnať sa.  

1. 1.2015 

6. Zníženie ceny plynu  Cenu plynu pre domácnosti  vláda do konca volebného obdobia 
zníži sumárne o dvojciferné číslo.  

2015 a 2016 

7. 

 

Rozšírenie kapacít jaslí a škôlok  Vzhľadom na nedostatočný počet miest pre deti v  
predškolských zariadeniach štát podporí budovanie nových 
kapacít.   

Od 1.9.2014 

8. 

 

Zvýšenie zľavy pri cestovaní vlakom do práce 
na 50% 

Opatrenie zníži cestovné náklady ľudí a zvýši dostupnosť práce. 1. 1. 2015 



9. Vlaky pre študentov a dôchodcov zdarma Študenti základných, stredných a vysokých škôl, ako aj 
dôchodcovia všetkých vekových kategórií budú mať železničnú 
dopravu zdarma. 

17. 11. 2014 

10. Rozšírenie študentských odvodových úľav pri 
práci na dohodu   

Zvýši sa mzdový limit zo 159 na 200 eur preštudentov pri 
dohodách o brigádnickej práci. 

1. 1.2015 

11. Zvýšenie príspevku asistentom zdravotne 
postihnutých žiakov na školách  

 

Výrazne sa zvýši objem finančných prostriedkov na náklady 
asistentov pre žiakov  so zdravotným znevýhodnením. 
Opatrenie zároveň vytvorí nové pracovné miesta pre 
nezamestnaných absolventov vysokých škôl zodpovedajúcich 
odborov. 

1. 9.2014 

12. Podpora praktického vzdelávania Pri poskytnutí praxe pre žiakov odborných škôl získa 
zamestnávateľ daňové zvýhodnenie. Zvýši sa motivácia 
zamestnávateľov poskytovať odbornú prax (tzv. duálne 
vzdelávanie) a vytvoria sa predpoklady na zamestnanie 
absolventov do trvalého pracovného pomeru.  

     Najneskôr do               
1. 1.2016 

   

 

Podpora technologických start-upov  Štát poskytne priamu podporu inovatívnym podnikateľským 
zámerom, tzv. start-upom. Pripraví legislatívne zmeny, ktoré 
zlepšia ich prístup ku kapitálu. Cieľom je podpora predovšetkým 
mladých podnikateľov, ktorý majú nápady, ale nemajú dostatok 
prostriedkov.  

Od 1.9.2014 

14. 

 

Daňové úľavy na podporu výskumu a vývoja Firmy aktívne v oblasti výskumu a vývoja štát podporí daňovým 
zvýhodnením.  

1. 1.2015 

15. 

 

Možnosť úhrady DPH až po prijatí platby za 
faktúru 

Na rozdiel od súčasnosti, kedy povinnosť úhrady DPH vzniká bez 
ohľadu na príjem platby za tovar alebo službu, sa táto povinnosť 
naviaže na reálne uskutočnenú platbu. Opatrenie sa bude týkať 
malých a stredných podnikateľov s limitovaným ročným 
obratom.   

1. 1.2016 

 


