Ako si vybavím dôchodok?

Kedy mám nárok na starobný dôchodok?
1. Musím dovŕšiť dôchodkový vek
Dôchodkový vek pre rok 2020 je uvedený v tabuľke nižšie:
• Dôchodkový vek v roku 2020

Dôchodkový vek platný od 1. januára 2021 je uvedený v novej tabuľke:
(Mení sa vek odchodu do dôchodku pre ženy narodené v rokoch 1957-1965, ktoré vychovali deti.)

•

Dôchodkový vek od roku 2021

2. Musím mať odpracovaných aspoň 15 rokov (mať v Sociálnej poisťovni
evidované minimálne 15-ročné obdobie dôchodkového poistenia)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výnimky:
a) skoršie dovŕšenie dôchodkového veku môžu získať ženy podľa počtu vychovaných detí –
v závislosti od počtu vychovaných detí môže ísť o ženy narodené až do 31. decembra 1961
b) tí, ktorí pracovali v tzv. zvýhodnenej pracovnej kategórii
- zachováva sa nárok na znížený dôchodkový vek z dôvodu odpracovania stanoveného počtu rokov
v I. pracovnej kategórii, resp. I./II. kategórii funkcií
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Sociálna poisťovňa

Ako mám začať s vybavovaním?
•

Skontrolujem si v dostatočnom časovom predstihu, či Sociálna poisťovňa
eviduje všetky doby zamestnania a hrubé zárobky (hrubé zárobky spravidla
od roku 1984).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Ako si to môžem skontrolovať?
Vypýtajte si výpis Individuálneho účtu poistenca:
- písomne listom alebo mailom na adrese podatelna@socpoist.sk
- telefonicky na bezplatnom čísle 0800 123 123
- informujte sa o obdobiach vášho dôchodkového poistenia osobne v pobočke
- elektronicky www.socpoist.sk → e-Služby → Individuálny účet poistenca

(V pobočke Sociálnej poisťovne si na počkanie vybavíte prístupovú GRID kartu, ktorá umožní používanie
elektronických služieb Sociálnej poisťovne.)
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Sociálna poisťovňa

Ako mám požiadať o dôchodok?
•

O spísanie žiadosti o dôchodok je potrebné požiadať:
pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta trvalého
pobytu
-

•

Treba si dopredu dohodnúť termín spísania žiadosti.

•

Najjednoduchší spôsob je objednať si termín cez Rezervačný systém na
webovej stránke SP v časti Objednajte si termín návštevy v pobočke.
Informovať sa o dôchodku a spísaní žiadosti o dôchodok je vhodné približne
mesiac pred dovŕšením dôchodkového veku – kontaktovať svoju pobočku je
možné aj telefonicky alebo osobne. Kontaktné telefóny sú na webovej stránke
Sociálnej poisťovne v časti Kontakty – pobočky.
Informácie poskytuje aj Informačno-poradenské centrum na bezplatnej linke
0800 123 123 alebo cez Formulár pre otázky.

•

•
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ak poistenec zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť
v príslušnej pobočke, môže žiadosť spísať pobočka príslušná podľa miesta
prechodného pobytu

Sociálna poisťovňa

Aké doklady potrebujem k vybaveniu dôchodku?
•
•
•
•
•

Platný občiansky preukaz alebo cestovný pas
Doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie,
diplom alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy štúdium trvalo)
Poistenci spravidla narodení od roku 1963 potrebujú aj potvrdenie o
ukončení povinnej školskej dochádzky
Vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby
Rodné listy detí (platí pre ženy a pre tých mužov/iných poistencov, ktorí boli na
rodičovskej dovolenke)

•

•
•
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Potvrdenie o vedení v evidencii nezamestnaných občanov, ak ide o
obdobie pred 1. 1. 2001, a o poberaní podpory v nezamestnanosti, ak
ide o obdobie po 31. 12. 2000 do 31. 12. 2003
Doklady preukazujúce dobu zamestnania a výšku hrubých zárobkov,
ktoré nie sú uvedené v Informácii o stave individuálneho účtu
poistenca za obdobie do 31. decembra 2003
Môžu byť potrebné aj ďalšie doklady podľa toho, o preukázanie
ktorých skutočností ide – poradí zamestnanec pobočky SP
Sociálna poisťovňa

Aký je postup pri spisovaní žiadosti?
•
•
•

•
•

V dohodnutý deň a hodinu príde poistenec do príslušnej pobočky
Predloží požadované doklady
Žiadosť o dôchodok na základe hodnoverných dokladov a vyhlásení
poistenca spisuje cez elektronické tlačivo zamestnankyňa pobočky
Sociálnej poisťovne
Poistenec svojim podpisom potvrdí správnosť všetkých údajov v žiadosti
Môže požiadať o potvrdenie o spísaní žiadosti o dôchodok – väčšinou pre
svojho zamestnávateľa na účely vyplatenia odchodného a ďalšie účely

•

Zamestnankyne pobočky v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti
odpovedajú na konkrétne otázky poistenca týkajúce sa jeho starobného
dôchodku

Informácie o spôsobe uplatnenia nároku na starobný dôchodok a ďalšie dôležité informácie
môže poistenec získať aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne v častiach Starobný
dôchodok a Dôchodca, resp. na bezplatnej telefonickej linke 0800 123 123, prostredníctvom
Formulára pre otázky na webovej stránke Sociálnej poisťovne alebo mailom na adrese
podatelna@socpoist.sk.
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Sociálna poisťovňa

Ako môžem prispieť k urýchleniu vybavenia dôchodku?
•

•
•
•
•

•
•
•
•
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Vopred sa pripravím a doplním doklady o chýbajúcich dobách
zamestnania
Dôležitá je spolupráca žiadateľa o dôchodok a zamestnanca pobočky
Spísaním žiadosti sa začína konanie o priznaní dôchodku
Lehota na rozhodnutie o priznaní dôchodku je 60 dní, v zložitých
prípadoch sa môže lehota predĺžiť o najviac 60 dní, o čom Sociálna
poisťovňa poistenca písomne informuje
Ak má poistenec všetky svoje tvrdenia uvedené v žiadosti o dôchodok
podložené hodnovernými dokladmi, výrazne prispeje ku skráteniu
konania o priznaní dôchodku
Čo robiť, ak mi chýbajú niektoré doklady?
Pracovníčky pobočky poradia, do ktorej archívnej spoločnosti zaniknutý zamestnávateľ
odovzdal mzdové listy, ktorými je možné preukázať dobu zamestnania a dosahované hrubé
zárobky – tam si ich môže poistenec vyžiadať
Ak niektoré doklady chýbajú a nie je v silách poistenca ich preukázať, zabezpečí ich až v
samotnom v konaní o dôchodku Sociálna poisťovňa vo vlastnej réžii, čo však ale v
niektorých prípadoch môže konanie predĺžiť
Možnosť preukázania obdobia poistenia dvoma svedkami
O postupe Sociálnej poisťovne pri zisťovaní chýbajúcich dokladov je žiadateľ o dôchodok
priebežne písomne informovaný
Sociálna poisťovňa

Ako budem finančne zabezpečený, kým Sociálna poisťovňa
definitívne rozhodne o priznaní dôchodku?
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•

Za istých podmienok možno dôchodok priznať preddavkovo:

-

ak už sú splnené podmienky nároku na tento dôchodok, ale ešte pred vydaním rozhodnutia
o priznaní dôchodku je potrebné zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie
jeho sumy (napríklad chýbajú údaje o niektorých vymeriavacích základoch alebo obdobiach,
ale je už jasné, že poistenec získal najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia)

-

Sociálna poisťovňa rozhodne o preddavkovej výplate dôchodku, o čom
písomným oznámením informuje žiadateľa o dôchodok a súčasne zisťuje
potrebné skutočnosti.

-

Po zistení všetkých skúmaných skutočností vydá rozhodnutie o priznaní
dôchodku a zúčtuje sumy vyplatené preddavkovo.

Sociálna poisťovňa

Užitočné rady pri vybavovaní dôchodku
•

Informatívnu sumu starobného dôchodku si môže poistenec vypočítať aj sám
prostredníctvom Kalkulačky na informatívny výpočet dôchodku, ktorá sa
nachádza na internetovej stránke Sociálnej poisťovne. Suma dôchodku

vypočítaná pomocou tejto kalkulačky má výlučne informatívny charakter a
nemusí sa zhodovať so sumou dôchodku vypočítanou v konaní o dôchodku.
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Sociálna poisťovňa

Kedy a ako dostanem dôchodok vyplatený?

1

•

Dôchodok sa vypláca vo výplatných termínoch v párnych dňoch (každý
dôchodca dostáva dôchodok v určený deň od 2. – 24. dňa kalendárneho
mesiaca).

•

Dôchodok sa poukazuje v mesačných splátkach vopred:
na účet poberateľa dôchodku v banke,
na žiadosť poberateľa dôchodku na účet manžela/manželky v banke,
na žiadosť poberateľa dôchodku v hotovosti.

•

Spôsob výplaty si dôchodca stanovuje už v žiadosti o dôchodok.

Sociálna poisťovňa

Ako si zmením spôsob výplaty dôchodku?

1

•

A) O zmenu spôsobu poukazovania dôchodku z hotovosti na účet v banke si
musí poberateľ požiadať písomne. Na tento účel slúži formulár „Žiadosť o
poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke“ alebo
„Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky
dôchodcu“. Formuláre sa nachádzajú v každej pobočke Sociálnej poisťovne,
aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne: Formuláre.

•

B) Ak žiada dôchodca o zmenu poukazovania dôchodku z pôvodného účtu
na nový účet, taktiež o tom musí požiadať písomne na predpísanom
formulári. Odporúčame dôchodcovi pôvodný účet zrušiť až vtedy, keď
dostane písomné oznámenie o vykonanej zmene, v opačnom prípade by
mohlo prísť k prerušeniu výplaty dôchodku.

•

Sociálna poisťovňa je zmenu v spôsobe výplaty dôchodkovej dávky povinná vykonať najneskôr
od splátky dôchodkovej dávky splatnej v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po
kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodkovej dávky
Sociálnej poisťovni doručená.

Sociálna poisťovňa

Môže môj dôchodok prevziať iná osoba?
Osobitný príjemca

•

•
•
•

•

•
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Ak dôchodca zo zdravotných dôvodov nemôže dôchodok prijímať sám,
Sociálna poisťovňa mu môže ustanoviť osobitného príjemcu. Osobitným
príjemcom sa môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá bude
povinná nakladať s prijatým dôchodkom podľa pokynov dôchodcu.
Čo potrebujem na ustanovenie osobitného príjemcu
Na rozhodnutie o určení osobitného príjemcu je potrebné, aby mala Sociálna
poisťovňa preukázané, že:
s ustanovením osobitného príjemcu dôchodca súhlasí
dôchodok dôchodca nemôže prijímať zo zdravotných dôvodov; o tom treba v
príslušnej pobočke predložiť potvrdenie ošetrujúceho lekára (tlačivo na
potvrdenie je dostupné v pobočke alebo ústredí Sociálnej poisťovne),
osoba, ktorá má byť ustanovená za osobitného príjemcu, s tým taktiež súhlasí
a zároveň vie, aké povinnosti bude mať voči Sociálnej poisťovni ako osobitný
príjemca
obaja (dôchodca i osobitný príjemca) sa musia dostaviť do pobočky, aby mohla byť
Sociálna poisťovňa
overená ich totožnosť a podpisy

