Vyrovnávací príplatok - informácia
(§ 69b zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)

Čo je vyrovnávací príplatok a čo je jeho účelom?
Vyrovnávací príplatok je dôchodková dávka poskytovaná zo starobného dôchodkového poistenia podľa
zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vyrovnávací príplatok má zabezpečiť, aby
úhrnná suma slovenského starobného dôchodku a českého starobného dôchodku dosiahla sumu
dôchodku, ktorá by poistencovi patrila za všetky doby poistenia (ďalej len „fiktívna suma dôchodku“).

Kto má nárok na vyrovnávací príplatok?
Nárok na vyrovnávací príplatok má poistenec, ktorému bol priznaný slovenský starobný dôchodok alebo
predčasný starobný dôchodok a tento sa mu vypláca spolu s českým starobným dôchodkom, ak
1. získal pred 1. januárom 1993 najmenej 25 rokov československého obdobia dôchodkového
poistenia, za ktoré mu bol po 31. decembri 1992 priznaný český starobný dôchodok,
2. získal od 1. januára 1993 do 31. decembra 2003 najmenej jeden rok doby poistenia podľa právnych
predpisov Slovenskej republiky,
3. uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku alebo dohodu o vyplácaní starobného/predčasného
starobného dôchodku programovým výberom a nemá evidované dôchodkové jednotky tvorené
z povinných príspevkov, ak je sporiteľ,
4. požiadal o výsluhový dôchodok, ak získal aspoň 15 rokov výsluhového zabezpečenia, a
5. suma vyrovnávacieho príplatku má kladnú hodnotu.

Ako požiadať o vyrovnávací príplatok?
Žiadosť sa podáva u platiteľa dôchodku. Ak platiteľom dôchodku je Sociálna poisťovňa, žiadosť sa
podáva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou, ktoré je uverejnené na jej internetovej stránke.
Súčinnosť na vyplnenie tlačiva žiadateľovi poskytnú zamestnanci Sociálnej poisťovne, ktorí overia
aj totožnosť žiadateľa. Rovnako žiadateľ s bydliskom v inom členskom štáte Európskej únie môže
po preukázaní totožnosti žiadosť podpísať pred zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho poistenia
v štáte bydliska. Namiesto overenia totožnosti možno dať osvedčiť pravosť podpisu žiadateľa, a to
na obecnom/okresnom úrade, spôsobom obvyklým v mieste bydliska alebo pred notárom.
Žiadosť sa odovzdáva v pobočke alebo v ústredí Sociálnej poisťovne, možno ju zaslať aj na adresu:
Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.

Kedy vznikne nárok na vyrovnávací príplatok?
Nárok na vyrovnávací príplatok poistenca, ktorému bol priznaný starobný dôchodok vzniká odo dňa
splnenia zákonom stanovených podmienok, najskôr od 1. januára 2016.
Nárok na vyrovnávací príplatok poistenca, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok vzniká
odo dňa splnenia zákonom stanovených podmienok, najskôr od 1. januára 2018.

Ako sa určí suma vyrovnávacieho príplatku?
Suma vyrovnávacieho príplatku sa určí tak, že od fiktívnej sumy dôchodku sa odpočíta úhrn sumy
slovenského a českého starobného dôchodku. Sociálna poisťovňa bude sumu vyrovnávacieho príplatku
každoročne k 31. januáru novo určovať v závislosti od aktuálnej sumy slovenského a českého
starobného dôchodku. Český starobný dôchodok sa prepočítava na eurá podľa kurzu eura k českej
korune vyhláseného Európskou centrálnou bankou k 1. januáru kalendárneho roka.

Ako sa vypláca vyrovnávací príplatok?
Vyrovnávací príplatok sa podľa § 117 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
vypláca spolu so starobným dôchodkom.

Dokedy trvá nárok na výplatu vyrovnávacieho príplatku?
Nárok na výplatu vyrovnávacieho príplatku trvá v období trvania nároku na výplatu slovenského
a českého starobného dôchodku, a to dovtedy kým suma vyrovnávacieho príplatku má kladnú hodnotu.

Kedy zanikne nárok na vyrovnávací príplatok?
Ak poistencovi zanikol nárok na výplatu vyrovnávacieho príplatku a opäť nevznikne v období troch
kalendárnych rokov, zaniká aj nárok na vyrovnávací príplatok, a to 31. januára tretieho kalendárneho
roka.

Čo robiť, ak sa za doby poistenia pred 1. januárom 1993 vypláca slovenský dôchodok?
Poistencovi, ktorý je zároveň aj poberateľom českého starobného dôchodoku, odporúčame obrátiť sa
so žiadosťou
o dorovnávací
prídavok
na Českú
správu
sociálneho
zabezpečenia.
http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/duchodove-pojisteni/dorovnavaci-pridavek-nekterym-pozivatelum-ceskych-aslovenskych-starobnich-duchodu.htm.

