- vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok,
- výsluhový dôchodok,
- invalidný výsluhový dôchodok,
- vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok,
- čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona
č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,
- vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera,
- dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov. Poberateľovi invalidného dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek,
sa zohľadňuje aj starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera.

Valorizácia (zvýšenie) minimálneho dôchodku

Pri každoročnej valorizácii dôchodkov (vždy od 1. januára kalendárneho roka)
sa minimálne dôchodky nezvyšujú automaticky, pretože valorizácia sa netýka
priamo samotného minimálneho dôchodku, ale vždy sa zvyšuje pôvodný starobný alebo invalidný dôchodok, z ktorého bol minimálny dôchodok určený.
Ak je tento pôvodný dôchodok po zvýšení o valorizovanú sumu nižší ako minimálny dôchodok platný pre daný rok, bude dôchodca naďalej dostávať minimálny dôchodok (lebo ten je pre neho v konečnom dôsledku výhodnejší). Ak však
pôvodný valorizovaný dôchodok bude vyšší ako pre daný rok určená hranica minimálneho dôchodku, začne dôchodca dostávať o valorizáciu zvýšený pôvodný
starobný alebo invalidný dôchodok.
Príklad č. 4
Starobný dôchodok vo výške 245,60 € mesačne v príklade č. 2 bol zvýšený
o 67,60 € mesačne na 313,20 € mesačne. Od 1. januára 2018 patrí k starobnému dôchodku valorizácia o 8,40 € mesačne, ktorá sa pripočíta k sume 245,60 € mesačne.
Starobný dôchodok je tak 254,00 € mesačne, čo je menej ako hranica minimálneho
dôchodku pre daný rok. Dôchodca bude teda naďalej dostávať nezmenený minimálny dôchodok vo výške 313,20 € mesačne.

Minimálny dôchodok a II. pilier

Poberateľovi starobného dôchodku – sporiteľovi – sa minimálny dôchodok
úmerne znižuje
- za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, ktoré bolo získané
v kvalifikovanom období dôchodkového poistenia, a
- podľa rovnakých pravidiel, ako sa znižuje starobný dôchodok sporiteľovi.
Uvedené neplatí u poberateľa invalidného dôchodku – sporiteľa, ktorému sa
po dovŕšení dôchodkového veku dôchodok zvýšený na minimálny dôchodok
neznižuje za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení.
Bližšie informácie k problematike II. dôchodkového piliera a jeho vzťahu k minimálnemu dôchodku možno získať v pobočkách Sociálnej poisťovne.

Minimálny dôchodok a pozostalostné dôchodky

Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok sa na minimálny dôchodok nezvyšujú. Ak zomrie poberateľ dôchodku, ktorému bol
vyplácaný minimálny dôchodok, pozostalostné dôchodky sa budú určovať
z pôvodného dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok.
Príklad č. 5
Výška vdovského dôchodku po dôchodcovi uvedenom v príklade č. 4 by bola
60 % zo sumy 254, 00 € mesačne, t. j. 152,40 € mesačne.
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Najčastejšie otázky
Požiadal som o starobný dôchodok. Ak by bol vyšší ako 278,90 €, budem mať nárok na minimálny dôchodok?
Je to možné, avšak závisí to od toho, koľko rokov kvalifikovaného obdobia ste
získali. Ak by ste získali napríklad 45 rokov kvalifikovaného obdobia, potom vám
pre rok 2019 patrí minimálny dôchodok 352,80 €, a teda váš starobný dôchodok
by bol zvýšený na túto hranicu. Ak by ste však získali len 30 rokov kvalifikovaného
obdobia, výška minimálneho dôchodku pre rok 2019 je 278,90 €, a preto by sa
váš starobný dôchodok na minimálny dôchodok nezvýšil. V roku 2019 sa však
po valorizácii dôchodkov znovu posúdi nárok na minimálny dôchodok, nemusíte
o to žiadať.
Som vdova. Patrí mi minimálny dôchodok?
Nie, nárok na minimálny dôchodok má iba poberateľ starobného dôchodku
alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Iné dôchodkové
dávky sa na minimálny dôchodok nezvyšujú.
Dostávam nízky starobný dôchodok a mám len 29 rokov kvalifikovaného obdobia. Mám nejakú šancu získať minimálny dôchodok?
Áno, ak by ste popri poberaní starobného dôchodku pracovali a boli by ste
dôchodkovo poistený minimálne jeden rok a váš hrubý ročný príjem napríklad
za rok 2017 by bol aspoň 2 757,83 €.
Ako sa dozviem, že mi bol dôchodok zvýšený na minimálny dôchodok?
Sociálna poisťovňa vám zašle písomné rozhodnutie.
Od 1. júla 2018 sa zmenilo životné minimum. Bude to mať vplyv na sumu
môjho starobného dôchodku, ktorý mi bol zvýšený z 295,60 € mesačne
na 325,20 € mesačne?
Váš starobný dôchodok bol zvýšený na 325,20 €, pretože ste získali 42 rokov
kvalifikovaného obdobia, za ktorý vám patrí minimálny dôchodok v tejto výške.
Po zmene životného minima vám ho Sociálna poisťovňa prehodnotí od 1. januára 2019 spolu s budúcoročnou valorizáciou. Dovtedy budete poberať dôchodok 325,20 €.

www.socpoist.sk

Informácie uvedené v tomto letáku sa vzťahujú na zákon o sociálnom poistení
č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Aktuálne informácie odporúčame
sledovať na webovej stránke Sociálnej poisťovne.
Informovať sa možno aj elektronicky, osobne vo všetkých pobočkách alebo telefonicky prostredníctvom Informačno-poradenského centra na tel. čísle 0800 123 123
(dôchodky – bezplatná linka) alebo 0906 171 989 (ostatné informácie).
Vydala: Sociálna poisťovňa – ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava I,
december 2018
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MINIMÁLNY
DÔCHODOK
Krátky sprievodca, ktorý vám pomôže nájsť odpovede
na vaše otázky a vysvetlí, čo a kedy musíte urobiť.
Kto má nárok
na minimálny
dôchodok?
O minimálny dôchodok
netreba žiadať
Výška
minimálneho dôchodku

Prečo vznikol minimálny dôchodok

Minimálny dôchodok má poistencovi zabezpečiť dôchodkový príjem na takej
úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku netreba žiadať. O nároku na zvýšenie jednotlivých dôchodkov
na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy. Výška minimálneho dôchodku je u každého dôchodcu individuálna. Závisí od tzv.
počtu kvalifikovaných rokov poistenca (tento pojem je vysvetlený v ďalšom texte).

Výška minimálneho dôchodku

Ak dôchodca získa 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia – čo je minimálny počet – patrí mu dôchodok minimálne vo výške:
- 271,30 € mesačne  od 1. januára 2018,
- 278,90 € mesačne  od 1. januára 2019.
K zmene výšky minimálneho dôchodku od 1. januára 2019 dochádza v dôsledku
zmeny životného minima, ktoré sa od 1. júla 2018 zvýšilo zo 199,48 € mesačne na
205,07 € mesačne. O zvýšení dôchodku na 278,90 € mesačne rozhodne Sociálna
poisťovňa opäť automaticky – netreba oň žiadať – a písomné rozhodnutie zašle
dôchodcovi.
Výška minimálneho dôchodku v rokoch 2018 až 2019 podľa dĺžky získaného kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia:
Počet
kvalifikovaných
rokov



30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Násobok životného
minima na určenie
minimálneho
dôchodku
1,36
1,38
1,40
1,42
1,44
1,46
1,48
1,50
1,52
1,54
1,57
1,60
1,63
1,66
1,69
1,72
1,75
1,78
1,81

2019

271,30 €
275,30 €
279,30 €
283,30 €
287,30 €
291,30 €
295,30 €
299,30 €
303,30 €
307,20 €
313,20 €
319,20 €
325,20 €
331,20 €
337,20 €
343,20 €
349,10 €
355,10 €
361,10 €

278,90 €
283,00 €
287,10 €
291,20 €
295,40 €
299,50 €
303,60 €
307,70 €
311,80 €
315,90 €
322,00 €
328,20 €
334,30 €
340,50 €
346,60 €
352,80 €
358,90 €
365,10 €
371,20 €

49
50
51

Násobok životného
minima na určenie
minimálneho
dôchodku
1,84
1,87
1,90

- požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napr.
poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Minimálny dôchodok
2018

2019

367,10 €
373,10 €
379,10 €

377,40 €
383,50 €
389,70 €

Čo je kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia?

Príklad č. 1
Poistencovi Sociálna poisťovňa v roku 2018 priznala starobný dôchodok a súčasne
posúdila nárok na minimálny dôchodok. Pretože získal 30 rokov kvalifikovaného
obdobia dôchodkového poistenia, jeho starobný dôchodok 254,20 € mesačne
sa zvýšil na minimálny dôchodok 271,30 € mesačne. Od 1. januára 2019 mu bude
starobný dôchodok za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia
patriť vo výške 278,90 € mesačne.
Príklad č. 2
V konaní o starobnom dôchodku bolo preukázané, že poistenec ku dňu dovŕšenia
dôchodkového veku získal 40 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Nemá nijaké iné dôchodkové príjmy, a preto mu Sociálna poisťovňa odo dňa
priznania dôchodku v roku 2018 zvýši starobný dôchodok 245,60 € mesačne na minimálny dôchodok 313,20 € mesačne.
Príklad č. 3
Dôchodcovi uvedenému v príklade č. 2 bol v roku 2018 priznaný aj dôchodok
z Rakúska vo výške 50,50 € mesačne. Celkový dôchodkový príjem je tak
245,60 + 50,50 = 296,10 € mesačne. Súčasne je preukázané, že v Rakúsku získal ďalších päť rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Preto
má nárok na minimálny dôchodok zodpovedajúci 45 rokom kvalifikovaného
obdobia, teda 343,20 € mesačne. V dôsledku zmeny životného minima v roku
2018 patrí dôchodcovi za 45 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia od 1. januára 2019 minimálny dôchodok vo výške 352,80 € mesačne.
Sociálna poisťovňa mu starobný dôchodok na túto sumu minimálneho dôchodku
zvýši vtedy, ak jeho celkový dôchodkový príjem (vrátane dôchodku z Rakúska) bude
od 1. januára 2019 nižší ako 352,80 €, pretože sa o. i. bude brať do úvahy aj každoročná valorizácia dôchodkov.

Minimálny dôchodok
2018

Počet
kvalifikovaných
rokov

Kto má nárok na minimálny dôchodok

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má:
• poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný
starobný dôchodok) alebo
• poberateľ invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku (bez ohľadu na mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť).

Podmienky na priznanie minimálneho dôchodku

2

Podmienky splní dôchodca, ak
- získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia
a súčasne
- úhrn všetkých jeho dôchodkových príjmov (napr. súčet starobného a vdoveckého dôchodku je 250 € mesačne) je nižší ako minimálny dôchodok
a súčasne
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Za kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia sa považuje:
A/ vždy obdobie dôchodkového poistenia získané
• pred 1. januárom 1993 (bez akéhokoľvek obmedzenia),
• v cudzine (celé obdobie potvrdené príslušnou inštitúciou),
• v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok
alebo bol priznaný dôchodok a
• od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku,
alebo
B/ po 1 . januári 1993 sa vždy skúma výška zárobku, teda výška vymeriavacieho základu, ktorá musela byť v jednotlivých kalendárnych rokoch minimálne
v stanovenej sume:
Kalendárny rok
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Vymeriavací
základ
15 550,00 Sk
18 195,00 Sk
20 800,00 Sk
23 572,00 Sk
26 671,00 Sk
28 917,00 Sk
31 013,00 Sk
33 042,00 Sk
35 745,00 Sk
39 058,00 Sk
41 527,00 Sk
45 747,00 Sk
49 936,00 Sk

Kalendárny rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Vymeriavací
základ
54 235,00 Sk
58 239,00 Sk
62 968,00 Sk
2 152,21 €
2 223,03 €
2 272,17 €
2 327,10 €
2 382,02 €
2 480,31 €
2 552,58 €
2 636,41 €
2 757,83 €

Cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, štáty Európskeho združenia voľného obchodu (Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské
kniežactvo a Švajčiarska konfederácia) a štát, s ktorým má Slovenská republika
uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Čo je úhrn všetkých dôchodkových príjmov?

Dôchodca môže poberať viacero dôchodkov zo Sociálnej poisťovne, ale aj
z iných inštitúcií, prípadne zo zahraničia. Pri posúdení nároku na minimálny dôchodok sa vždy berie ich úhrn (teda súčet). Ide o tieto dôchodky, prípadne ich
kombinácie:
- starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
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