CHYSTÁTE SA
DO DÔCHODKU?
Príručka pre všetkých dôchodcov
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Všetko o dôchodkoch
Vážení poistenci,
odchod do dôchodku je významnou
životnou etapou. Každodenné
vstávanie a rituály pracovného
tempa nahradí väčší pokoj, viac
času stráveného s rodinou a možnosť
venovať sa záľubám. Jednoducho
povedané – iný režim, na ktorý si
postupne každý skôr či neskôr zvykne.
S odchodom na zaslúžený odpočinok sa zmení aj finančné
zabezpečenie väčšiny ľudí. Výplatu od zamestnávateľa
nahradí sociálna dávka – dôchodok, ktorý posiela
Sociálna poisťovňa. Tak je to v prípade odchodu do
starobného, invalidného či predčasného dôchodku.
Keďže aj nám záleží na tom, aby bol tento dôležitý
životný moment bezproblémový, pre lepšiu orientáciu
sme pre vás pripravili niekoľko praktických návodov a rád.
Zo strany žiadateľa o akýkoľvek druh dôchodku, vrátane
pozostalostných, je dôležitá spolupráca s príslušnou
pobočkou Sociálnej poisťovne, v ktorej si žiadosť podáva.
Byť pripravený znamená skontrolovať si, či má žiadateľ
zdokladované všetky odpracované obdobia. Ak sa
vyskytne problém, dôležité je identifikovať ho a s istým
predstihom skompletizovať chýbajúce doklady.
Obe strany – aj žiadateľ, aj Sociálna poisťovňa – majú
totiž spoločný cieľ: aby bola výška dôchodku určená
správne. To znamená, aby boli započítané všetky poistné
obdobia a aby rozhodnutie o dôchodku mohlo byť vydané
v čo najkratšom čase tak, aby budúci dôchodca nezostal
bez peňazí.
Pozorne si prečítajte niekoľko strán našich odporúčaní,
aby sme spoločne predišli možným nedorozumeniam
a omylom.
Prajem vám pokojné chvíle na zaslúženom odpočinku.
Ing. Ľubomír Vážny
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
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Všetko o dôchodkoch
Požiadať o starobný dôchodok nie je povinnosťou, ale
právom každého človeka. Urobiť tak možno najskôr odo dňa
dovŕšenia dôchodkového veku alebo kedykoľvek neskôr.
Starobný dôchodok je najčastejšie vyplácaným
dôchodkom. Okrem neho Sociálna poisťovňa vypláca tieto
ďalšie druhy dôchodkov:
• predčasný starobný dôchodok,
• invalidný dôchodok,
• vdovský dôchodok,
• vdovecký dôchodok,
• sirotský dôchodok.

Starobný dôchodok
Kedy vám vznikne nárok na starobný dôchodok
Nárok na starobný dôchodok má človek, ktorý:
• z ískal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového
poistenia a súčasne
• dovŕšil dôchodkový vek.

Ako sa pripraviť na odchod
do dôchodku
Informácie o obdobiach dôchodkového poistenia
Každý poistenec by sa počas produktívneho veku mal
zaujímať o svoje dôchodkové poistenie a priebežne
ho kontrolovať. Urobiť tak možno viacerými spôsobmi:
osobne v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne,
telefonicky alebo e-mailom. Každý poistenec si tiež
môže v pobočke bezplatne a na počkanie vybaviť
tzv. Grid kartu. Prostredníctvom nej môže na webovej
stránke Sociálnej poisťovne pohodlne sledovať svoje
obdobia dôchodkového poistenia po roku 2003.

Kde nájdete informácie o obdobiach dôchodkového
poistenia
Obdobia dôchodkového poistenia do 31. decembra
2003 možno nájsť v Informácii o stave individuálneho
účtu poistenca a od 1. januára 2004 v Informácii
o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca.
O výpis z účtu – t. j. informáciu o vlastnom
dôchodkovom poistení – môže každý požiadať
telefonicky, e-mailom, písomne alebo osobnou
návštevou v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne.
Z týchto informácií sa poistenec dozvie, či mu
chýba nejaké obdobie dôchodkového poistenia,
či bol naň/z neho prihlásený/odhlásený a z akých
vymeriavacích základov sa poistné odvádzalo.
Prečo je dobré mať zdokladované všetky obdobia
dôchodkového poistenia
Ak obdobia dôchodkového poistenia v spomínaných
informáciách nie sú uvedené, Sociálna poisťovňa ich
neeviduje a je potrebné ich doplniť. Treba tak urobiť
z dvoch dôvodov:
- aby sa do dôchodku započítali všetky obdobia
dôchodkového poistenia (zamestnanie, SZČO, tzv.
náhradné doby – štúdium, vojenská základná služba,
starostlivosť o dieťa, atď.) a aby poistenec pri výpočte
dôchodku nebol finančne ukrátený a
- aby sa konanie o dôchodku zbytočne nepredlžovalo
zisťovaním údajov, ktoré možno zdokladovať
v predstihu.

Kedy začať s prípravami
S prípravami na odchod do dôchodku treba začať
približne rok pred dovŕšením dôchodkového veku.
Len takto bude mať poistenec dostatočný časový
priestor na prípadné doplnenie chýbajúcich dokladov
o obdobiach dôchodkového poistenia, ktoré neeviduje
Sociálna poisťovňa.

Ako môžete doplniť chýbajúce údaje
Doplniť chýbajúce obdobia dôchodkového poistenia
môže Sociálna poisťovňa alebo budúci žiadateľ
o dôchodok. Ak to bude robiť Sociálna poisťovňa,
problém je v tom, že so zisťovaním môže začať až
po podaní konkrétnej žiadosti o dôchodok. Takýto
postup môže predĺžiť konanie o priznaní dôchodku.
Odporúčame preto, aby si budúci dôchodca iniciatívne
zistil chýbajúce obdobia dôchodkového poistenia
sám prostredníctvom zamestnávateľa, nástupníckej
organizácie, prípadne archívu alebo registratúry
približne rok pred predpokladaným podaním žiadosti
o dôchodok. Ak ich doloží k žiadosti, je to pre neho
výhodnejšie a rýchlejšie.
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So zistením adresy (nie však so získaním dokladov)
nástupníckej organizácie, archívu alebo registratúry,
v ktorých sú uložené potrebné doklady, vám pomôžu
aj zamestnanci príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

Ako dlho trvá rozhodovanie o dôchodku
Na rozhodnutie o výške dôchodku má Sociálna
poisťovňa podľa zákona 60 kalendárnych dní
od podania žiadosti. Ak žiadateľ nemá zdokladované
všetky obdobia dôchodkového poistenia (zamestnanie,
štúdium, evidencia na úrade práce a pod.) a treba
doklady doplniť, môže sa konanie o priznaní dôchodku
predĺžiť o ďalších najviac 60 kalendárnych dní.
O predĺžení konania musí Sociálna poisťovňa poistenca
písomne informovať.
Rozhodovanie Sociálnej poisťovne tak môže trvať
až 120 dní, čo je maximálny čas. Ak v tomto období
nerozhodne o dôchodku, musí konanie prerušiť.
Ak je konanie prerušené, toto obdobie sa nezapočítava
do lehôt na vybavenie žiadosti o dôchodok.
Kedy sa konanie o dôchodku preruší, ako dlho trvá
a čo sa vtedy deje
Ak sa nepodarí preukázať splnenie podmienok nároku
na priznanie dôchodku (odpracovaných aspoň
15 rokov obdobia dôchodkového poistenia), Sociálna
poisťovňa konanie o priznaní dôchodku preruší, kým
sa tieto skutočnosti preukážu. V tomto období Sociálna
poisťovňa naďalej zisťuje rozhodujúce skutočnosti
a zároveň je na žiadateľovi o dôchodok, aby vo
vlastnom záujme predložil potrebné doklady, ktoré ho
oprávňujú na poberanie dôchodku. Bez nich Sociálna
poisťovňa nemôže o žiadosti o dôchodok rozhodnúť
a žiadateľ o dôchodok nebude dostávať dôchodkovú
dávku, lebo na ňu nespĺňa podmienky.
Kedy sa začne vyplácať časť dôchodku – preddavok
Za istých podmienok možno dôchodok vyplácať
preddavkovo. Avšak len vtedy, ak je preukázané,
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že už sú splnené podmienky nároku na tento
dôchodok (potrebné obdobie dôchodkového poistenia,
resp. ľudovo povedané potrebný počet „odpracovaných
rokov“), ale nie je možné spoľahlivo určiť konečnú výšku
starobného dôchodku. Táto situácia nastáva vtedy,
keď nie je preukázané celé obdobie dôchodkového
poistenia, prípadne všetky hrubé zárobky z jednotlivých
zamestnaní. Sociálna poisťovňa vtedy môže začať
dôchodok vyplácať preddavkovo, čo písomne oznámi
žiadateľovi o dôchodok. Súčasne popri výplate
preddavku ďalej zisťuje potrebné skutočnosti.
Po zistení chýbajúcich skutočností Sociálna poisťovňa
vydá rozhodnutie o priznaní dôchodku a spätne
doplatí rozdiel medzi preddavkom a konečnou
výškou dôchodku.

Kedy dosiahnete dôchodkový vek
Dôchodkový strop
Dôchodkový strop muža aj ženy je 64 rokov.
Dôchodkový strop ženy je:
- 63 rokov a šesť mesiacov, ak je splnená podmienka
výchovy jedného dieťaťa,
- 63 rokov, ak je splnená podmienka výchovy dvoch
detí,
- 62 rokov a šesť mesiacov, ak je splnená podmienka
výchovy troch a viac detí.
Znižuje sa dôchodkový strop, neznižuje sa dôchodkový
vek.
Od 1. januára 2020 je známy dôchodkový vek všetkých
poistencov v závislosti od roku narodenia, pohlavia
a počtu vychovaných detí. Dôchodkový vek je určený
v rokoch a kalendárnych mesiacoch (pozri tabuľku na
stranách 8 a 9).
Nová právna úprava dôchodkového veku sa
netýka poistencov, ktorí majú znížený dôchodkový
vek v závislosti od splnenia podmienky počtu
odpracovaných rokov vo zvýhodnenej pracovnej
kategórii.
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Všetko o dôchodkoch

Všetko o dôchodkoch
Rok
narodenia
poistenca

Muž

Žena

Žena,
ktorá vychovala
jedno dieťa

Rok
narodenia
poistenca

a menej

1943

60 r

57 r

56 r

1944

60 r 9 m

57 r

1945

61 r 6 m

1946

Žena,
ktorá vychovala
dve deti

ktorá vychovala tri
deti alebo štyri
deti

ktorá vychovala tri
deti alebo štyri
deti

55 r

55 r

53 r

56 r

1943
a menej
1944

55r

54 r

53 r

57 r

56 r

1945

55 r

54 r

53 r

62 r

57 r

56 r

1946

55 r

54 r

53 r

1947

62 r

57 r 9 m

56 r

1947

55 r

54 r

53 r

1948

62 r

58 r 6 m

56 r 9 m

1948

55 r

54 r

53 r

1949

62 r

59 r 3 m

57 r 6 m

1949

55 r 9 m

54 r

53 r

1950

62 r

60 r

58 r 3 m

1950

56 r 6 m

54 r 9 m

53 r

1951

62 r

60 r 9 m

59 r

1951

57 r 3 m

55 r 6 m

53 r 9 m

1952

62 r

61 r 6 m

59 r 9 m

1952

58 r

56 r 3 m

54 r 6 m

1953

62 r

62 r

60 r 6 m

1953

58 r 9 m

57 r

55 r 3 m

1954

62 r

62 r

61 r 3 m

1954

59 r 6 m

57 r 9 m

56 r

1955

62 r 76 d

62 r 76 d

62 r 76 d

1955

60 r 3 m

58 r 6 m

56 r 9 m

1956

62 r 139 d

62 r 139 d

62 r 139 d

1956

61 r

59 r 3 m

57 r 6 m

1957

62 r 6 m

62 r 6 m

62 r 6 m

1957

61 r 9m

60 r

58 r 3 m

1958

62 r 8 m

62 r 8 m

62 r 7 m

1958

62 r 1 m

60 r 9 m

59 r

1959

62 r 10 m

62 r 10 m

62 r 8 m

1959

62 r 5 m

61 r 6 m

59 r 9 m

1960

63 r

63 r

62 r 10 m

1960

62 r 9 m

61 r 10 m

60 r 6 m

1961

63 r 2 m

63 r 2 m

63 r

1961

63 r

62 r 2 m

61 r 3 m

1962

63 r 4 m

63 r 4 m

63 r 2 m

1962

63 r

62 r 6 m

61 r 7 m

1963

63 r 6 m

63 r 6 m

63 r 4 m

1963

63 r

62 r 6 m

61 r 11 m

1964

63 r 8 m

63 r 8 m

63 r 6 m

1964

63 r

62 r 6 m

62 r 3 m

1965

63 r 10 m

63 r 10 m

63 r 6 m

1965

63 r

62 r 6 m

62 r 6 m

1966
a viac

64 r

64 r

63 r 6 m

1966
a viac

63 r

62 r 6 m

62 r 6 m

Rok
narodenia
poistenca

Muž,
ktorý vychoval
jedno dieťa

Muž,
ktorý vychoval
dve deti

Muž,
ktorý vychoval
tri deti alebo viac
detí

1958

62 r 8 m

62 r 8 m

62 r 6 m

1959

62 r 10 m

62 r 10 m

62 r 6 m

1960

63 r

63 r

62 r 6 m

1961

63 r 2 m

63 r

62 r 6 m

1962

63 r 4 m

63 r

62 r 6 m

1963
a viac

63 r 6 m

63 r

62 r 6 m
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Žena,

Žena,

Pomôcka na výpočet dôchodkového veku
– kalkulačka
Sociálna poisťovňa pripravila na svojej webovej
stránke v časti Dôchodca kalkulačku na výpočet
dôchodkového veku. Pomocou nej možno vypočítať
presný dátum dovŕšenia dôchodkového veku.
Základným údajom potrebným na výpočet
dôchodkového veku je dátum narodenia. V pravom
hornom rohu kalkulačky je k dispozícii podrobný návod
na vyplnenie a používateľská príručka.
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Podanie žiadosti o starobný dôchodok

Prehľad dôchodkového veku v krajinách
Európskej únie
Členská
krajina
Belgicko

Dôchodkový
vek
Muži/ženy
v roku 2020

Dôchodkový
vek
Muži/ženy
v roku 2025

Dôchodkový
vek
Muži/ženy
v roku 2050

65

66

67

Bulharsko

64 r 3 m/61 r 6 m

64 r 8 m/62 r 4 m

65+

Česká
republika

63 r8 m/59 r 8 m – 64 r 6 m/61 r 2 m –
63 r 8 m
64 r 6 m

65

Cyprus

65

65+

65+

Dánsko

66

67+

68+

63 r 9 m

64 r 9 m

65+

65; 63 r 9 m – 68 r

65; 64 r 9 m – 69 r

66 r 5 m;
66 r 5 m – 70 r

62; 66 r 2 m

62; 67

62; 67

Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Chorvátsko

62; 67

62+; 67+

62+; 67+

66 r 8 m

67 r 3 m+

67 r 3 m+

60; 65/60 r; 62 r 8 m 60; 65/60 r; 64 r 4 m

60; 67

Írsko

66

67

68

Litva

64/63

64 r 10 m/64 r 8 m

65

Lotyšsko
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Nemecko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Slovensko

63 r 9 m

65

65

57; 65

57; 65

57; 65

64 r 6 m

65

65

63

64

65

63 r 10 m; 65 r 9 m 64 r 6 m; 66 r 4 m

65; 67

65/60

65/60

65/60

66 r 6 m

66 r 6 m+

66 r 6 m+

65/60

65/61

65/65

65/61

65/62

65/63

62 r 8 m/60 r 6 m – 63 r 4 m/61 r 11 m –
64 r/62 r 6 m – 64 r
62 r 8 m
63 r 4 m

Slovinsko

65

65

65

Španielsko

65; 65 r 10 m

65; 66 r 8 m

65; 67

Švédsko

65; 61

65; 61

65; 61

Taliansko

67

67+

67+

Veľká Británia

66

66

68+

Poznámka: Dôchodkový vek u žien sa uvádza iba v prípade, ak je rozdielny/
diferencovaný od mužov.
Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
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Kde sa podáva žiadosť o dôchodok
O spísanie žiadosti o dôchodok treba požiadať:
• pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta
trvalého pobytu,
• ak poistenec zo zdravotných dôvodov nie je schopný
podať žiadosť v príslušnej pobočke, môže žiadosť
spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného
pobytu,
• ak je poistenec vo väzbe alebo výkone trestu
odňatia slobody (VTOS), žiadosť o dôchodok podáva
prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu
na VTOS v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej
podľa sídla ústavu.
Na spísanie žiadosti o dôchodok sa objednajte. Ako?
Spísanie žiadosti o dôchodok si vyžaduje asistenciu
zamestnanca Sociálnej poisťovne a trvá najmenej pol
hodiny. Pre poistenca i z hľadiska pracovného náporu
v Sociálnej poisťovni je optimálne objednať sa
prostredníctvom rezervačného systému.
Poistenec si vďaka on-line formuláru dohodne návštevu
pobočky Sociálnej poisťovne v presne stanovenom
termíne. Formulár možno nájsť na webovej stránke
Sociálnej poisťovne po kliknutí na odkaz Objednajte si
termín návštevy pobočky na úvodnej stránke.
Poistenec si po prihlásení vyberie typ dôchodku, o ktorý
chce požiadať, zadá svoje mesto alebo obec. Systém
vygeneruje najbližšiu pobočku Sociálnej poisťovne
alebo jej vysunuté pracovisko a poistenec si vyberie
presný termín, ktorý mu vyhovuje. Po potvrdení tohto
termínu Sociálna poisťovňa žiadateľovi zašle meno
pracovníka, ktorý bude jeho žiadosť vybavovať,
a zoznam dokladov, ktoré je potrebné na stretnutie
priniesť.
Ako žiadať o dôchodok, ak ste pracovali v zahraničí
Žiadateľ o dôchodok, ktorý žije na Slovensku
a v minulosti pracoval:
- v členskom štáte Európskej únie alebo
- v štáte, ktorý je členom Európskeho združenia
voľného obchodu (Švajčiarska konfederácia, Islandská
republika, Nórske kráľovstvo a Lichtenštajnské
kniežactvo), alebo
- v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú
medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení,
11

Všetko o dôchodkoch
môže jednou žiadosťou požiadať o dôchodok zo
Slovenska a zároveň aj z uvedených krajín. Sociálna
poisťovňa rozhodne o dôchodku z dôchodkového
systému Slovenskej republiky a súčasne v mene žiadateľa
uplatní nárok na dôchodok/dôchodky z uvedenej
krajiny/z uvedených krajín.
Môže vás pri spisovaní žiadosti o dôchodok zastúpiť
iná osoba?
Áno, avšak iba vo výnimočnom prípade. Za fyzickú
osobu, ktorá zo zdravotných dôvodov nie je schopná
sama podať žiadosť o dôchodok, môže na základe
potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave
tejto fyzickej osoby podať písomnú žiadosť iná fyzická
osoba, ak je spôsobilá na právne úkony.
Počet dôchodcov nad 100 rokov na Slovensku
129

2019*

starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku
veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo
v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné
predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto
obdobia,
• potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých bol
žiadateľ evidovaný v evidencii nezamestnaných
občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom
2001 a keď poberal podporu v nezamestnanosti v čase
od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,
• doklady preukazujúce tzv. dobu zamestnania a hrubé
zárobky, ktoré nie sú uvedené v Informácii o stave
individuálneho účtu poistenca do 31. decembra 2003,
• potvrdenie zamestnávateľa o tzv. dobe zamestnania
pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská
republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu
o sociálnom zabezpečení.

28
120

2018

18
135

2017

25
0

50
ženy

100

muži
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Aké doklady sú potrebné pri podaní
žiadosti o dôchodok
Na podanie žiadosti o dôchodok potrebujete tieto
doklady
•p
 latný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo
cestovný pas),
•d
 oklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné
vysvedčenie, vysokoškolský diplom) alebo potvrdenie
školy odkedy – dokedy štúdium trvalo, v niektorých
prípadoch sa vyžaduje doklad o ukončení povinnej
školskej dochádzky,
•v
 ojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou
vojenskou správou,
• r odné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného
orgánu, na ktorého základe bolo dieťa prevzaté do
12

Ďalšie potrebné doklady podľa toho,
ktoré skutočnosti ešte treba preukázať
• ak žiadateľ má nariadenú zrážku zo mzdy (alebo
z iných príjmov) uznesením súdu alebo exekučným
príkazom, treba k žiadosti o dôchodok priložiť
príslušné rozhodnutie a potvrdenie o výške doteraz
vykonaných zrážok,
• ak poberá výsluhový dôchodok, treba predložiť
potvrdenie o tzv. dobe služobného pomeru
zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku,
• odporúčame predložiť aj doklad príslušného orgánu
o období a výške poskytovania dávok v hmotnej núdzi
a príspevku k dávke v hmotnej núdzi,
• ak budúci dôchodca žiada poukazovať dôchodok
na účet v banke, musí banku požiadať o potvrdenie
tlačiva Poukazovanie dôchodkových dávok na účet
dôchodcu v banke.
Na účely posúdenia nároku na minimálny dôchodok
treba ešte tieto doklady
• potvrdenie príslušnej inštitúcie o dôchodku
vyplácanom z cudziny k dátumu, od ktorého žiadateľ
žiada priznať starobný dôchodok, ak sa žiadateľovi
vypláca dôchodok z cudziny,
• potvrdenie príslušnej inštitúcie o prípadných
obdobiach poistenia získaných v cudzine.
13
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Čo ak nemáte všetky doklady
V takom prípade môžu nastať dve situácie:
1. z amestnanci pobočky Sociálnej poisťovne žiadateľovi
poskytnú súčinnosť pri zaobstarávaní chýbajúcich
dokladov – v takom prípade sa však spísanie žiadosti
o dôchodok odloží až do ich získania, alebo,
2. a k žiadateľ o dôchodok napriek chýbajúcim
dokladom na spísaní žiadosti trvá, žiadosť o priznanie
dôchodku zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne
spíše a chýbajúce informácie na posúdenie nároku
na dôchodok a určenie jeho výšky bude Sociálna
poisťovňa zisťovať až počas konania o nároku na
dôchodok. To však môže konanie predĺžiť až do
maximálnej lehoty 120 dní, resp. konanie môže byť
prerušené.
V prípade chýbajúcich dokladov Sociálna poisťovňa
odporúča nespisovať žiadosť o dôchodok, ale najskôr
ich doplniť.
Ktoré doklady chýbajú najčastejšie a ako ich získať
Medzi najčastejšie chýbajúce doklady patrí:
•p
 otvrdenie o štúdiu (výučný list, maturitné
vysvedčenie, vysokoškolský diplom), v niektorých
prípadoch sa vyžaduje doklad o ukončení povinnej
školskej dochádzky) – poistenci ich môžu získať
v príslušnej škole. Ak škola zanikla, musia sa obrátiť na
archív, prípadne registratúru (s adresou archívu poradí
zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne),
•p
 otvrdenie o evidencii na úrade práce
do 31. decembra 2000 – tie žiadateľ o dôchodok
získa na príslušnom úrade práce,
•d
 oklad o vymeriavacích základoch (hrubých
zárobkoch) – zamestnávateľa, resp. jeho nástupnícku
organizáciu treba požiadať o vyhotovenie
evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia
(fotokópie mzdových listov vyhotoví archív, prípadne
registratúra),
• z ákladná vojenská služba sa preukazuje vojenskou
knižkou alebo možno požiadať Vojenský archív
v Trnave o vystavenie potvrdenia o trvaní základnej
vojenskej služby.
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Aké tlačivá treba vyplniť na spísanie žiadosti
o dôchodok
Tlačivo žiadosti o dôchodok v elektronickej forme má
k dispozícii zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne,
ktorý žiadosť na základe predložených dokladov vyplní
a vytlačí.
Ak žiadateľ o dôchodok žiada poukazovať dôchodok
na účet v banke, k žiadosti treba priložiť vyplnené,
podpísané a bankou overené tlačivo Poukazovanie
dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke,
prípadne Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok
na účet manžela/manželky dôchodcu.

Pracujúci dôchodca
Ako sa vám zvýši starobný dôchodok, keď popri jeho
poberaní pracujete
Ak dôchodca popri poberaní starobného dôchodku
pracuje, vždy od januára sa mu dôchodok zvýši bez
toho, aby o to musel Sociálnu poisťovňu požiadať.
Písomné rozhodnutie o novej výške dôchodku Sociálna
poisťovňa vydá do 31. marca kalendárneho roka
a následne ho doručí pracujúcemu dôchodcovi spolu
s doplatkom na dôchodku za obdobie od 1. januára.
Dôchodca, ktorý si privyrába na dohodu a jeho príjem je
do 200 eur mesačne, od 1. júla 2018 neodvádza
nijaké odvody. Takémuto dôchodcovi sa starobný
dôchodok od 1. januára kalendárneho roka nezvýši.
Aké odvody platí pracujúci dôchodca?
Poistenie
Nemocenské
Dôchodkové
Invalidné
V nezamestnanosti
Rezervný fond

Zamestnanec Dohodár* Živnostník
(SZČO)
1,4
4

4

4,4
18

4,75

V tabuľke sú uvedené percentá z vymeriavacieho základu pracujúceho dôchodcu.
* od 1. 7. 2018 len z príjmu nad 200 € mesačne na jednu dohodu

Možno o zvýšenie starobného dôchodku požiadať
hneď, ako pracujúci dôchodca prestane pracovať?
Ak pracujúci dôchodca prestane pracovať
a dôchodkové poistenie mu zanikne počas roka, od
nasledujúceho dňa po zániku tohto poistenia môže
15
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Takto možno o zvýšenie starobného dôchodku
požiadať v kalendárnom roku len raz.

Ďalšie užitočné informácie
Možno žiadosť o dôchodok stornovať (vziať späť)?
Áno, je to možné. Ak si to poistenec rozmyslí a chce
naďalej iba pracovať a nepoberať dôchodok, stačí, ak
napíše ústrediu Sociálnej poisťovne list. Uvedie v ňom
svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné
číslo a adresu). Z listu musí jednoznačne vyplývať, že
poistenec berie žiadosť o dôchodok späť. List musí byť
vlastnoručne podpísaný. Urobiť tak môže do 30 dní
od doručenia rozhodnutia o dôchodku, to znamená
dovtedy, kým rozhodnutie nie je právoplatné.
Možno o dôchodok požiadať spätne?
Ak poistenec dovŕši dôchodkový vek, nemusí hneď
požiadať o dôchodok. Môže naďalej pracovať bez toho,
aby dôchodok poberal. Ak sa po nejakom čase rozhodne
požiadať o dôchodok, môže oň požiadať aj spätne.
Vyplatený mu však môže byť najviac tri roky spätne od
podania žiadosti o dôchodok, avšak len za obdobie po
dovŕšení dôchodkového veku. Napríklad, ak dôchodkový
vek dovŕšil v roku 2010 a o dôchodok požiada v roku
2020 so spätnou platnosťou, bude mu vyplatený iba
od roku 2017 (čiže najviac tri roky spätne).

K žiadosti o starobný dôchodok prikladá už len doklady,
ktoré neboli v minulosti priložené k žiadosti o invalidný
dôchodok. Sociálna poisťovňa mu v zákonnej lehote
60 dní od podania žiadosti vypočíta výšku starobného
dôchodku, porovná ju s vyplácaným invalidným
dôchodkom a bude mu vyplácať dôchodok, ktorý
je vyšší. Pri rovnakej sume starobného dôchodku
a invalidného dôchodku bude Sociálna poisťovňa
vyplácať dôchodok, ktorý si poistenec sám zvolí.
Ako si môžete orientačne vypočítať starobný
dôchodok
Orientačne si možno výšku starobného dôchodku
vypočítať pomocou kalkulačky na informatívny
výpočet dôchodku. Nachádza sa na webovej stránke
Sociálnej poisťovne v časti Dôchodca Kalkulačka
na informatívny výpočet dôchodku. Pre jednoduché
dosadenie požadovaných údajov je vhodné mať
Informáciu o stave individuálneho účtu poistenca
do 31. decembra 2003 a Informáciu o zmenách stavu
individuálneho účtu poistenca od 1. januára 2004
(podrobne v kapitole Kde možno nájsť informácie
o obdobiach poistenia).
Kalkulačka je určená len na výpočet starobného
dôchodku z I. piliera. Má orientačný charakter
a výsledná výška dôchodku sa nemusí zhodovať
s dôchodkom vypočítaným Sociálnou poisťovňou.

Ako možno z invalidného dôchodku prejsť
na starobný dôchodok
Ak poberateľ invalidného dôchodku dovŕši dôchodkový
vek, môže (ale nemusí) požiadať o starobný dôchodok.

Kedy možno poberať súčasne viacero dôchodkov
Viacero dôchodkov môže poistenec poberať napríklad
vtedy, keď poberá starobný dôchodok alebo invalidný
dôchodok spolu s niektorým pozostalostným
dôchodkom po manželovi/manželke alebo poberá
dôchodok pre nezaopatrené dieťa.
Súčasne možno poberať tieto dôchodky:
• starobný dôchodok a vdovský dôchodok, prípadne
aj sirotský dôchodok na nezaopatrené dieťa/deti,
• starobný dôchodok a vdovecký dôchodok, prípadne
aj sirotský dôchodok na nezaopatrené dieťa/deti,
• predčasný starobný dôchodok a vdovský dôchodok,
prípadne aj sirotský dôchodok na nezaopatrené dieťa/
deti,
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neformálnou žiadosťou (listom) požiadať o zvýšenie
starobného dôchodku. V takomto prípade netreba
čakať na uvedenú iniciatívu Sociálnej poisťovne voči
pracujúcim dôchodcom.
Neformálna žiadosť musí obsahovať údaje (meno,
priezvisko, rodné číslo, adresu), predmet žiadosti,
teda o čo dôchodca žiada (o zvýšenie dôchodku za
obdobie od 1. januára kalendárneho roka do dňa zániku
poistenia) a tiež odkedy to žiada (od nasledujúceho dňa
po zániku poistenia). Podpísanú žiadosť treba zaslať na
adresu ústredia Sociálnej poisťovne.

Všetko o dôchodkoch
Sociálna poisťovňa o valorizácii dôchodku vydá
rozhodnutie, ktoré dôchodcovi zašle v mesiaci január.
Dôchodky sa zvýšia o percento medziročného rastu
spotrebiteľských cien, najmenej však o garantovanú
pevnú sumu určenú ako 2 % z priemerného mesačného
príslušného druhu dôchodku.
Preddavok na dôchodok (podrobne v kapitole Kedy
sa začne vyplácať časť dôchodku – preddavok) sa
nevalorizuje.

POZOR!

Minimálny dôchodok
Ak ide o poberateľa vdovského/vdoveckého dôchodku
a po dovŕšení dôchodkového veku požiada o starobný
dôchodok, Sociálna poisťovňa vypočíta sumu
starobného dôchodku a porovná ju s vyplácaným
vdovským/vdoveckým dôchodkom. Vyšší z dôchodkov
bude vyplácať v plnej sume a nižší v polovičnej sume.

Vianočný príspevok
Vianočný príspevok, ktorý štát poskytuje na zmiernenie
sociálnej situácie väčšiny dôchodcov žijúcich na
území Slovenskej republiky každoročne v decembri,
vypláca Sociálna poisťovňa súčasne s dôchodkom.
Jeho suma závisí od výšky dôchodku alebo od úhrnnej
sumy vyplácaných dôchodkov. Ak dôchodca poberá
dôchodok zo zahraničia, aj tento dôchodok sa pri
stanovení výšky vianočného príspevku berie do úvahy.
Netreba oň osobitne žiadať, Sociálna poisťovňa ho
vyplatí automaticky.

Prečo vznikol minimálny dôchodok
Účelom minimálneho dôchodku je 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 dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne
Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy. Dôchodcovia,
ktorí naň majú nárok, o tom dostanú písomné
rozhodnutie.
Výška minimálneho dôchodku je u každého dôchodcu
individuálna.
Komu môže byť dôchodok zvýšený na minimálny
Minimálny dôchodok môže dostať:
1) poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým
poberateľom predčasného starobného dôchodku)
2) a poberateľ invalidného dôchodku po dovŕšení
dôchodkového veku (bez ohľadu na percentuálnu
mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť).

Dôchodkové dávky sa každý rok pravidelne valorizujú
(zvyšujú). Dôchodky, ktoré sa vyplácajú k 31.
decembru, sa zvýšia od 1. januára kalendárneho roka
a dôchodky, ktoré sa priznávajú a začnú vyplácať počas
kalendárneho roka, sa zvyšujú od dátumu priznania.
Ak sa vypláca viacero dôchodkov, valorizácia patrí ku
každému z nich. Dôchodky sa valorizujú automaticky
bez toho, aby o to dôchodca musel požiadať.

Kedy máte nárok na minimálny dôchodok
Starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok po
dovŕšení dôchodkového veku Sociálna poisťovňa
dôchodcovi zvýši, ak splní tieto podmienky:
• súčet období jeho dôchodkového poistenia je
najmenej 30 rokov,
• úhrnná suma všetkých jeho dôchodkových príjmov
(napr. súčet starobného a vdoveckého dôchodku) je
nižšia ako garantovaný minimálny dôchodok a požiadal
o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať
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•p
 redčasný starobný dôchodok a vdovecký dôchodok,
prípadne aj sirotský dôchodok na nezaopatrené dieťa/
deti,
• invalidný dôchodok a vdovský dôchodok, prípadne
aj sirotský dôchodok na nezaopatrené dieťa/deti,
• invalidný dôchodok a vdovecký dôchodok, prípadne
aj sirotský dôchodok na nezaopatrené dieťa/deti,
• invalidný dôchodok a sirotský dôchodok,
• invalidný dôchodok, vdovský dôchodok a sirotský
dôchodok,
• invalidný dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský
dôchodok.

Všetko o dôchodkoch
nárok (napr. poberateľka starobného dôchodku – vdova
musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).
Čo sa započítava do celkového dôchodkového príjmu
Zohľadňujú sa všetky dôchodkové príjmy,
ktoré poberateľ dôchodku má.
Dôchodca môže poberať viacero dôchodkov –
zo Sociálnej poisťovne, ale aj z iných inštitúcií,
prípadne zo zahraničia. Na posúdenie nároku na
minimálny dôchodok sa berie vždy ich úhrn (teda
súčet). Ide o tieto dôchodky, prípadne ich kombinácie:
• starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
• 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.
Ako sa valorizuje minimálny dôchodok
Pri každoročnej valorizácii dôchodkov (vždy od 1. januára
kalendárneho roka) sa minimálne dôchodky nezvyšujú
automaticky, pretože valorizácia sa netýka priamo
vlastného minimálneho dôchodku, ale vždy sa
zvyšuje pôvodný starobný alebo invalidný dôchodok
po dovŕšení dôchodkového veku, 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 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.
20

Výška minimálneho dôchodku a životné minimum
Výšku minimálneho dôchodku ovplyvňuje aj životné
minimum a zmena sumy priemernej mesačnej
nominálnej mzdy zamestnanca v roku, ktorý dva roky
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje suma
minimálneho dôchodku. Ak sa od 1. júla kalendárneho
roka zvýši životné minimum (stanovuje to Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny SR), zvýši sa od 1. januára
nasledujúceho roka aj výška minimálneho dôchodku.
Ak dôjde k zmene sumy priemernej mesačnej nominálnej
mzdy zamestnanca v roku, ktorý dva roky predchádza
kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje suma minimálneho
dôchodku, zvýši sa od 1. januára aj výška minimálneho
dôchodku.
Minimálny dôchodok a II. pilier
Poberateľovi starobného dôchodku – sporiteľovi –
sa minimálny dôchodok úmerne znižuje:
1) za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom
sporení, ktoré bolo získané v období dôchodkového
poistenia a
2) 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.
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.

Výplata starobného dôchodku
Ako sa vypláca starobný dôchodok
Dôchodok sa vypláca vopred mesačne v pravidelne sa
opakujúcich výplatných termínoch:
• výplatný termín určí Sociálna poisťovňa individuálne
každému dôchodcovi v párnych dňoch od druhého
do 24. dňa v kalendárnom mesiaci,
• ak ide o výplatu dôchodku do cudziny, v závislosti od
krajiny, v ktorej poberateľ dôchodku žije, môžu nastať
dve situácie:
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Všetko o dôchodkoch
1) pravidelne mesačne v deň určený Sociálnou
poisťovňou sa dôchodok vypláca do krajín Európskej
únie a štátov, ktoré sú členom Európskeho združenia
voľného obchodu (Švajčiarska konfederácia, Islandská
republika, Nórske kráľovstvo a Lichtenštajnské
kniežactvo),
2) poberateľovi dôchodku žijúcemu v inej krajine sa
dôchodok vypláca pozadu v trojmesačných lehotách,
vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa
dôchodku (podrobne aj v kapitole Dôchodca
s bydliskom v zahraničí musí preukázať žitie).
Vyplácať dôchodok na účet v banke alebo poštou?
Najčastejšie sa dôchodky vyplácajú na účet dôchodcu
v banke alebo v hotovosti prostredníctvom pošty.
O spôsobe poukazovania sa dôchodca musí rozhodnúť
už pri spisovaní žiadosti o dôchodok.
Môžu nastať dve situácie:
- a k sa rozhodne pre poukazovanie dôchodku
v hotovosti prostredníctvom pošty, stačí v žiadosti
o dôchodok uviesť túto skutočnosť a adresu, na ktorú
chce dôchodok poukazovať,
- a k sa rozhodne pre poukazovanie dôchodku na účet
v banke, treba mať v prvom rade založený vlastný účet
v ktorejkoľvek banke. K žiadosti o dôchodok vtedy
žiadateľ priloží vyplnené, podpísané a príslušnou
bankou overené tlačivo Poukazovanie dôchodkových
dávok na účet dôchodcu v banke.
Ako si nechávajú dôchodcovia posielať dôchodok
940 639

408 755

2016

990 801

957 833

421 494

2017

993 122

402 793

2018

dôchodky vyplácané na účet
dôchodky vyplácané v hotovosti
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401 876

2019*
Zdroj: Sociálna poisťovňa
* k 31. 10. 2019

Možno dôchodok posielať aj na účet
manžela/manželky?
Áno, v tomto prípade je vhodné žiadosť podať
prostredníctvom tlačiva Žiadosť o poukazovanie
dôchodkových dávok na účet manžela/manželky
dôchodcu, ktoré vypĺňa poberateľ dôchodku alebo
žiadateľ o dôchodok. Vlastnoručným podpisom
vyjadruje súhlas s týmto postupom aj majiteľ účtu
(manžel/manželka), na ktorý sa dôchodok bude
posielať.
Tlačivá sú dostupné v každej banke, pobočke Sociálnej
poisťovne, ústredí Sociálnej poisťovne alebo na
webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Formuláre.
Dôchodok posielaný do zariadenia sociálnych služieb
Dôchodok možno poukazovať hromadnou výplatnou
listinou do zariadenia sociálnych služieb, v ktorom
dôchodca žije. Požiadať o to môže v spolupráci so
zamestnancom príslušného zariadenia na základe
písomného súhlasu.
Čo robiť, ak chcete zmeniť spôsob poukazovania
dôchodku
Poberateľ dôchodku môže kedykoľvek požiadať
o zmenu spôsobu poukazovania dôchodku.
Najčastejším dôvodom je zmena adresy, zmena
bankového účtu alebo rozhodnutie zariadiť posielanie
dôchodku na účet manžela/manželky. Možno tak
urobiť prostredníctvom tlačiva Oznámenie zmien
rozhodujúcich na poukazovanie dôchodkových dávok
na účet v banke (pri zrušení účtu), prostredníctvom
tlačiva Poukazovanie dôchodkových dávok na účet
dôchodcu v banke či tlačiva Žiadosť o poukazovanie
dôchodkových dávok na účet manžela/manželky
dôchodcu (pri zmene účtu).
Ak dôchodca zmenil adresu, na ktorú dostáva dôchodok
v hotovosti, musí Sociálnu poisťovňu požiadať o zmenu
poukazovania dôchodku neformálnou žiadosťou
(listom), v ktorej uvedie novú adresu. Túto žiadosť treba
zaslať ústrediu Sociálnej poisťovne alebo ju osobne
odovzdať v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne.
Tlačivá sú dostupné v každej banke, pobočke Sociálnej
poisťovne alebo ústredí Sociálnej poisťovne alebo na
webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Formuláre.
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Všetko o dôchodkoch

Aby bola zabezpečená plynulá výplata dôchodku
a nedošlo k jej prerušeniu, neodporúčame pôvodný
účet v banke zrušiť skôr, ako Sociálna poisťovňa
doručí písomné oznámenie o vykonanej zmene.

POZOR!

Ako treba postupovať pri určení osobitného príjemcu
na preberanie dôchodku
Ak si dôchodca zo zdravotných dôvodov nemôže
dôchodok preberať na pošte sám a neželá si jeho
poukazovanie na účet v banke, môže Sociálnu poisťovňu
požiadať o ustanovenie osobitného príjemcu. V takomto
prípade sa treba osobne obrátiť na pobočku Sociálnej
poisťovne, pričom treba preukázať najmä potvrdenie
lekára o nepriaznivom zdravotnom stave dôchodcu.
Keďže ide o vážny zásah do práv poberateľa dôchodku,
Sociálna poisťovňa musí mať jednoznačne preukázané,
že s vyplácaním dôchodku inej osobe poberateľ súhlasí
(a že vyhlásenie urobil slobodne a zrozumiteľne – takto
to definuje zákon) a že osobitný príjemca pozná, aké
zákonné povinnosti má plniť voči Sociálnej poisťovni.
Lekár v potvrdení uvedie identifikačné údaje poberateľa
dôchodku a skutočnosť, že si dôchodok vzhľadom na
nepriaznivý zdravotný stav nemôže preberať sám. Ak sa
zo zdravotných dôvodov poberateľ dôchodku nemôže
alebo nevie podpísať, prípadne zo zdravotných dôvodov
nemôže navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne, lekár
v potvrdení uvedie aj túto skutočnosť.

Potvrdením ošetrujúceho lekára možno preukázať
len to, že zdravotný stav bráni prijímaniu dôchodku.
Takýto doklad však nenahradzuje súhlas poberateľa
dôchodku a ani osoby, ktorá má byť určená ako
osobitný príjemca.
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Čo sa deje s nevyplateným dôchodkom po zomretom
Ak poistenec splnil podmienky nároku na dôchodok,
uplatnil si nárok na dôchodok a jeho výplatu a následne
zomrel alebo ak bol dôchodok pred smrťou poistenca
priznaný, Sociálna poisťovňa vyplatí sumy splatné ku
dňu smrti poistenca postupne
• manželovi/manželke,
• deťom a
• rodičom,
a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti
alebo nie. Treba však o to Sociálnu poisťovňu požiadať
čestným vyhlásením (čestné vyhlásenie je prístupné
na webovej stránke v časti Formuláre), ktoré obsahuje
identifikačné údaje žiadateľa aj zomretého dôchodcu,
ich príbuzenský vzťah a vyhlásenie, že žiadateľ si je
vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých
údajov. Podpis žiadateľa na vyhlásení musí byť
úradne osvedčený (notárom, pracovníkom obce alebo
okresného úradu).
Keďže vianočný príspevok nie je dôchodkovou
dávkou, nie je možné ho pozostalým vyplatiť.
Uvedené nároky nie sú predmetom dedičstva.
Predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet spomínaných
fyzických osôb (manžel/manželka, deti, rodičia).

Poberateľ dôchodku a exekúcie
Ak má poberateľ dôchodku nariadenú exekúciu,
Sociálna poisťovňa je povinná určenú sumu zraziť
z dôchodku a poukázať ju osobe, ktorá je uvedená
v exekučnom rozhodnutí. Sociálna poisťovňa o výkone
exekučných zrážok z dôchodku nerozhoduje, plní len
povinnosti, ktoré jej ako platiteľovi dôchodku vyplývajú
zo zákona.
Dôchodok neznamená
zastavenie exekúcie
Dôchodcovia, dajte si pozor na zbytočné
pôžičky. Počet dôchodkov, ktoré musí Sociálna
poisťovňa krátiť z dôvodu exekučných zrážok, je
dlhodobo vysoký a ku koncu októbra 2019 ich bolo
až 33 981! Odchod do starobného alebo invalidného
dôchodku neznamená, že exekúciu
prestanete platiť.
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POZOR!

POZOR!

V akom termíne dostanete dôchodok
na nový účet/adresu
Sociálna poisťovňa je povinná túto zmenu vykonať
do troch mesiacov od doručenia žiadosti. O zmene
Sociálna poisťovňa informuje dôchodcu písomne.

Všetko o dôchodkoch

S účinnosťou od 1. júla 2017 Sociálna poisťovňa
vykonáva zrážky z dôchodku aj na úhradu všetkých
vlastných pohľadávok, a to bez exekútora na základe
vlastného rozhodnutia.

Počet dôchodcov s exekučnou zrážkou
34 015

35 655

34 622

33 981

31 358

2015

2016

2017

2018

Zdroj: Sociálna poisťovňa

2019*
* k 31. 10. 2019

Povinnosti poberateľa dôchodku
voči Sociálnej poisťovni

A
 k neohlásite zmenu v lehote do ôsmich dní, Sociálna
poisťovňa vám nevie doručiť dôchodok, čím sa zastaví
jeho výplata. Sociálna poisťovňa vám nevie doručovať
ani ďalšie dôležité písomnosti.

POZOR!

Príjemca akéhokoľvek druhu dôchodku musí v lehote
do ôsmich dní nahlásiť tieto zmeny:
- zmenu mena a priezviska,
- adresu na doručovanie rozhodnutí a iných písomností,
- skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku
na dôchodok a nároku na jeho výplatu.

Zamestnanec, resp. SZČO, ktorý poberá predčasný
starobný dôchodok alebo vykonáva prácu v zahraničí,
musí v lehote do ôsmich dní oznámiť výkon zárobkovej
činnosti v zahraničí. Ak zmenu neohlási, musí vrátiť
neprávom vyplatené sumy dôchodku.
Čo musí nahlásiť poberateľ dôchodku zo zahraničia
Poberateľ dôchodku zo zahraničia musí nahlásiť výšku
dôchodku vyplácaného zo zahraničia na účely:
- vianočného príspevku – má povinnosť oznámiť výšku
dôchodku zo zahraničia do 30. septembra, ak oproti
predchádzajúcemu roku došlo k zmene,
- zvýšenia starobného dôchodku alebo invalidného
dôchodku na sumu minimálneho dôchodku – má
povinnosť oznámiť výšku dôchodku zo zahraničia
do ôsmich dní od priznania alebo zmeny jeho sumy.
A
 k zmenu poberateľ dôchodku neohlási, je povinný
vrátiť neprávom vyplatené sumy dôchodku, resp.
vianočného príspevku.

Zmeny nahláste vo vlastnom záujme
Poberateľ dôchodku musí plniť určité oznamovacie
povinnosti, aby predišiel prerušeniu výplaty dôchodku,
nemusel vrátiť dôchodok alebo aby včas dostával
na správnu adresu rozhodnutia a prípadne ďalšie
písomnosti zo Sociálnej poisťovne.

Dôchodca s bydliskom v zahraničí musí preukázať
žitie
Poberateľ dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou,
ktorý má bydlisko v zahraničí, má tieto povinnosti:
- ten, ktorý má bydlisko v krajinách Európskej únie alebo
štátoch, ktoré sú členom Európskeho združenia voľného
obchodu (Švajčiarska konfederácia, Islandská republika,
Nórske kráľovstvo a Lichtenštajnské kniežactvo), musí
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POZOR!

POZNÁMKA

Možno Sociálnu poisťovňu požiadať o zastavenie
exekučných zrážok z dôchodku?
Výkon zrážok nariaďuje osobitný orgán, väčšinou súdny
exekútor, ktorý vedie exekučné konanie. S návrhmi a so
žiadosťami sa preto exekvovaný dôchodca musí obrátiť
na príslušného súdneho exekútora, resp. iný orgán,
ktorý exekúciu nariadil.
Sociálna poisťovňa vykonáva zrážky z dôchodku bez
toho, aby jej to nariadil iný subjekt iba v prípadoch, ak
bola povinnému právoplatným rozhodnutím uložená
povinnosť vrátiť neprávom vyplatený dôchodok alebo
dôchodok vyplatený vo vyššej sume, ako mu patril,
a túto povinnosť si nesplnil v lehote určenej v tomto
rozhodnutí. Od 1. júla 2017 môže takto vykonávať
zrážky z dôchodku aj z príplatku za štátnu službu
k dôchodku a z príspevku športovému reprezentantovi.

Všetko o dôchodkoch

Ak tzv. doklad o žití nepredložíte, zastaví sa vám
výplata dôchodku až do predloženia tohto dokladu.

Potvrdenia, o ktoré môže dôchodca
požiadať Sociálnu poisťovňu

POZOR!

Sociálna poisťovňa na žiadosť poberateľa dôchodku
vydáva tieto potvrdenia:
• o podaní žiadosti o dôchodok,
•o
 poberaní dôchodku s aktuálnou sumou dôchodku,
•o
 poberaní dôchodku bez uvedenia sumy dôchodku,
•o
 poberaní dôchodku zvýšeného na minimálny
dôchodok,
•o
 vyplatených dôchodkových dávkach za určité
obdobie,
• o nepoberaní dôchodku,
• o dátume priznania dôchodku,
• o výške vianočného príspevku,
• o rozpise exekučných zrážok z dôchodku,
•o
 miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť v percentách.
O takéto potvrdenia možno požiadať osobne
v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne alebo
ústredí Sociálnej poisťovne, e-mailom, telefonicky
alebo prostredníctvom e-schránky.
Tieto potvrdenia možno použiť na poskytnutie
rôznych zliav a potrebu iných úradov a inštitúcií.
Sociálna poisťovňa nevydáva univerzálny „preukaz
dôchodcu“.
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Kedy máte nárok na predčasný starobný dôchodok
Ľudia, ktorí chcú odísť do dôchodku ešte pred dovŕšením
dôchodkového veku, môžu požiadať o predčasný starobný
dôchodok.
Nárok na predčasný starobný dôchodok má poistenec,
ak súčasne splní tieto podmienky:
• nemá nijaký pracovný pomer,
• získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového
poistenia,
• chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového
veku a
• jeho predčasný starobný dôchodok ku dňu, od ktorého
požiadal o jeho priznanie, je vyšší ako 1,2-násobok sumy
životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.
U
 poistenca, ktorý získal obdobie účasti na starobnom
dôchodkovom sporení (II. pilier), musí byť súčet predčasného
starobného dôchodku a predčasného starobného
dôchodku z II. piliera vyšší ako 1,2-násobok sumy životného
minima pre plnoletú fyzickú osobu.

POZOR!

POZOR!

Tlačivá v rôznych jazykoch sú dostupné na webovej
stránke Sociálnej poisťovne v časti Formuláre.

Predčasný starobný
dôchodok

V
 ýšku aktuálneho životného minima stanovuje
opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR o úprave súm životného minima vždy na určité
obdobie. Výška životného minima sa mení spravidla
k 1. júlu kalendárneho roka.

POZNÁMKA

Sociálnej poisťovni doručiť raz ročne (do 31. januára)
tzv. doklad o žití,
-d
 ôchodca s bydliskom v ostatných krajinách tak musí
urobiť raz štvrťročne (vždy do 15. apríla, 15. júla,
15. októbra a 15. januára v danom roku).

Odchodom do predčasného starobného dôchodku
strácate
Predčasný starobný dôchodok sa v porovnaní so starobným
dôchodkom kráti o 0,5 % za každých začatých 30 dní
od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného
dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku. To znamená,
že ak poistenec o predčasný starobný dôchodok požiada
presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku,
predčasný starobný dôchodok sa skráti o 12,5 %.
Ak oň požiada napríklad presne rok pred dovŕšením
dôchodkového veku, celkovo sa predčasný starobný
dôchodok skráti o 6,5 %.
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O predčasný starobný dôchodok treba požiadať príslušnú
pobočku Sociálnej poisťovne.

POZNÁMKA

Kedy sa zastaví výplata predčasného starobného
dôchodku
Ak poberateľ predčasného starobného dôchodku začne
pracovať (vznikne mu povinné dôchodkové poistenie
zamestnanca alebo živnostníka – samostatne zárobkovo
činnej osoby) alebo ak sa poberateľ predčasného
starobného dôchodku stane fyzickou osobou
s odvodovou úľavou počas práce na dohodu,
nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku
zanikne od najbližšieho výplatného termínu dôchodku
po vzniku pracovného pomeru. Sociálna poisťovňa vtedy
výplatu predčasného starobného dôchodku zastaví.
Od 1. júla 2018 môže pracovať na dohodu s odvodovou
úľavou aj poberateľ predčasného starobného dôchodku
bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu
predčasného starobného dôchodku, ak príjem z tejto
dohody nepresiahne 200 eur mesačne. Môže teda
poberať predčasný starobný dôchodok a zároveň aj
pracovať na jednu vybranú dohodu. Ak jeho príjem
z takejto dohody za kalendárny rok presiahne 2 400 eur,
Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného
starobného dôchodku a v ďalšom kalendárnom roku
mu výplatu obnoví a zúčtuje.

POZOR!

Kedy sa obnoví výplata predčasného starobného
dôchodku
Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku
sa pracujúcemu dôchodcovi obnoví spätne odo dňa
nasledujúceho po skončení pracovného pomeru.
Na obnovu výplaty predčasného starobného
dôchodku treba podať žiadosť. Stačí poslať
neformálny list s identifikačnými údajmi (meno,
priezvisko, identifikačné číslo sociálneho
zabezpečenia, ktorým je rodné číslo, adresa)
adresovaný ústrediu Sociálnej poisťovne, ktorá
o žiadosti rozhodne do 60 kalendárnych dní.
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D
 ohodárovi, ktorému Sociálna poisťovňa zastavila výplatu
predčasného starobného dôchodku, pretože príjem
z takejto dohody za kalendárny rok presiahol 2 400 eur,
výplatu dôchodku uvoľní od 1. januára nasledujúceho
kalendárneho roka automaticky, teda bez podania
žiadosti dôchodcu (účinnosť od 1. júla 2018).
Kedy možno predčasný starobný dôchodok prepočítať
Môže sa tak stať v troch situáciách:
1. po ukončení zamestnania,
2. po dovŕšení dôchodkového veku,
3. v nasledujúcom roku, ak príjem dohodára
v predchádzajúcom kalendárnom roku presiahol
2 400 eur (účinnosť od 1. júla 2018).
1. Ak predčasný starobný dôchodca ukončí
zamestnanie, môže od nasledujúceho dňa po
ukončení tohto zamestnania požiadať Sociálnu
poisťovňu o uvoľnenie výplaty predčasného
starobného dôchodku a súčasne o jeho zvýšenie za
obdobie dôchodkového poistenia (zamestnania)
získané bez poberania dôchodku. Urobiť tak môže
neformálnym listom, ktorý adresuje ústrediu Sociálnej
poisťovne.
2. Po dovŕšení dôchodkového veku môže zamestnaný
dôchodca požiadať o uvoľnenie výplaty už
starobného dôchodku. Zároveň poberateľ tohto
dôchodku má nárok na zvýšenie dôchodku
a prepočítanie výšky dôchodku (tzv. vrátenie percent)
za obdobie, kedy bol zamestnaný a nebol mu
vyplácaný predčasný starobný dôchodok.
3. Ak príjem dohodára, ktorý pracuje na vybranú
jednu dohodu s príjmom do 200 eur mesačne,
za kalendárny rok presiahne 2 400 eur, Sociálna
poisťovňa zastaví výplatu predčasného starobného
dôchodku a v ďalšom kalendárnom roku mu výplatu
automaticky bez podania žiadosti dôchodcu obnoví,
prepočíta (zvýši) a zúčtuje.
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Kto má nárok na invalidný dôchodok
Nárok na invalidný dôchodok má poistenec,
ktorý súčasne splní tieto podmienky:
• je invalidný (na základe správ z odborných vyšetrení,
o invalidite a o percentuálnej miere poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť rozhoduje
posudkový lekár),
• z ískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového
poistenia (v závislosti od jeho veku),
• k u dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku
na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný
predčasný starobný dôchodok.
Za určitých podmienok môže vzniknúť nárok na tzv.
invalidný dôchodok z mladosti aj osobe, ktorá sa stala
invalidnou v období, v ktorom bola nezaopatreným
dieťaťom. Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr
odo dňa dovŕšenia veku 18 rokov.
Invalidní dôchodcovia nárok
na starobný dôchodok nestrácajú.
Musia však oň požiadať.
Ako treba požiadať o invalidný dôchodok
Pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave,
ktorý trvá spravidla jeden rok a o ktorom možno
predpokladať, že bude pokračovať ďalej, môže
poistenec na základe odporúčania ošetrujúceho lekára
požiadať o invalidný dôchodok v pobočke Sociálnej
poisťovne príslušnej podľa trvalého pobytu.
K žiadosti o dôchodok treba predložiť doklady uvedené
v kapitole Aké doklady sú potrebné pri podaní žiadosti
o dôchodok. Okrem toho musí poistenec priložiť
odborné lekárske nálezy od ošetrujúceho lekára, resp.
lekárske správy od špecialistov a potvrdenie o poberaní
a zastavení výplaty nemocenských dávok a ukončení
ročného podporného obdobia.
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O
 presnom postupe a termíne spísania žiadosti o dôchodok
i posúdenia zdravotného stavu odporúčame informovať sa
vopred v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
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V živote poistenca môžu nastať situácie, keď sa mu
zhorší zdravotný stav a je dlhodobo práceneschopný.
Ak by mala práceneschopnosť trvať dlhšie ako jeden rok,
môže poistenec na odporúčanie ošetrujúceho lekára
požiadať o invalidný dôchodok. Ak o invalidný dôchodok
nepožiada, zastaví sa mu výplata nemocenskej dávky,
pretože tá sa vypláca maximálne 52 týždňov.

Spísanie žiadosti o dôchodok a posúdenie zdravotného
stavu posudkovým lekárom v pobočke Sociálnej
poisťovne sa uskutoční spravidla v ten istý deň.
V niektorých vážnych prípadoch zdravotný stav posúdi
posudkový lekár v neprítomnosti poistenca len na základe
doložených lekárskych odborných nálezov. Týka sa to
ťažkých, najmä liečbou neovplyvniteľných stavov.

Ako sa určí percentuálna miera poklesu schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá vplýva na výšku
invalidného dôchodku
Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý
zdravotný stav trvajúci aspoň jeden rok má
v porovnaní so zdravou fyzickou osobou pokles
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako
40 %. Posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne
posudzuje zdravotný stav poistenca na základe
lekárskych správ a nálezov špecialistov. Hodnotí vždy
najzávažnejšie zdravotné postihnutie, tzv. rozhodujúce
zdravotné postihnutie, ktorému určí príslušnú
percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť. Každé ďalšie ochorenie (diagnóza)
môže zvýšiť percento invalidity spolu najviac o 10 %.
N
 ajzávažnejším zdravotným postihnutím poistenca pri
posudzovaní invalidity bolo degeneratívne poškodenie
ľavého bedrového kĺbu. Posudkový lekár mu preto určil
v súlade s prílohou č. 4 k zákonu o sociálnom poistení mieru
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 45 %.
Poistenec mal aj ďalšie zdravotné problémy – vysoký krvný
tlak, bolesti chrbtice a pravého ramenného kĺbu, avšak
ani jedno ochorenie samé o sebe svojou závažnosťou
nepodmieňuje invaliditu. Preto mu posudkový lekár mohol
mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
zvýšiť maximálne o ďalších 10 % (spolu za ďalšie tri diagnózy),
takže poistencovi bola priznaná invalidita s mierou poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť spolu 55 %.
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Aká je výška invalidného dôchodku
Sociálna poisťovňa najskôr vypočíta výšku invalidného
dôchodku poistenca. Ak má mieru poklesu schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť nad 40 % (čiže najmenej
41 %) a zároveň do 70 %, bude poistenec dostávať
toto určené percento z jeho vypočítaného invalidného
dôchodku. Ak má poistenec priznanú invaliditu nad 70 %,
potom mu patrí celý vypočítaný invalidný dôchodok bez
ohľadu na to, o koľko percent prevyšuje jeho invalidita
hranicu 70 %.
Koľko rokov dôchodkového poistenia musíte mať
odpracovaných, aby ste dostali invalidný dôchodok
Počet rokov dôchodkového poistenia závisí od veku,
v ktorom poistenec bol uznaný za invalidného.
Čím je starší, tým viac rokov musí mať odpracovaných.
Zákon to stanovuje takto:
• ak má vek do 20 rokov, na priznanie invalidného
dôchodku môže mať odpracovaný menej ako jeden rok,
• nad 20 rokov do 24 rokov – najmenej jeden rok,
• nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej dva roky,
• nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej päť rokov,
• nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej osem rokov,
• nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej desať rokov,
• nad 45 rokov – najmenej 15 rokov.
Potrebný počet rokov dôchodkového poistenia sa zisťuje
z obdobia pred vznikom invalidity bez ohľadu na to, aký
vek poistenec ku dňu vzniku invalidity dosiahol.
Môže invalidný dôchodca pracovať?
Áno, môže pracovať a zároveň poberať invalidný
dôchodok. Zákon o sociálnom poistení ani iný právny
predpis nezakazuje súčasné poberanie invalidného
dôchodku a výkon zárobkovej činnosti.
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Vdovský/vdovecký
dôchodok
Po úmrtí jedného z manželov existuje možnosť požiadať
o vdovský/vdovecký dôchodok.
Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok má
vdova/vdovec po manželovi/manželke, ktorý/ktorá
• ku dňu smrti poberal/a starobný dôchodok, invalidný
dôchodok alebo mal/a nárok na predčasný starobný
dôchodok,
• ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný
dôchodok, alebo
• ku dňu smrti získal/a počet rokov dôchodkového
poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný
dôchodok, alebo
• zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby
z povolania (to znamená, že zomretý/zomretá
manžel/ka nemusel/a získať potrebný počet rokov
dôchodkového poistenia – zamestnania).
Po splnení týchto podmienok u zomretého/zomretej
vdova/vdovec poberá dôchodok minimálne jeden rok,
ak sa nevydá/neožení.
N
 árok na vdovský/vdovecký dôchodok vzniká dňom
smrti manžela/manželky (uvedenom v úmrtnom liste
alebo v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení
manžela/manželky za mŕtveho/mŕtvu).
Ako dlho možno poberať vdovský/vdovecký dôchodok
Možno ho poberať počas jedného roka od smrti
manžela/manželky. Po uplynutí jedného roka trvá
nárok na výplatu alebo sa po čase obnoví iba vtedy, ak
vdova/vdovec spĺňa aj niektorú z týchto podmienok:
• stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po
zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo
ktoré bolo v rodine zomretého/zomretej vychovávané
(t. j. vlastné dieťa vdovy/vdovca, osvojené dieťa
vdovy/vdovca alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím
príslušného orgánu počas trvania manželstva vdove/
vdovcovi alebo zomretému/zomretej manželovi/
manželke zverené do starostlivosti nahrádzajúcej
starostlivosť rodičov),
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Kedy dostanete invalidný dôchodok
Ak je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť do 40 %, poistencovi invalidný dôchodok nepatrí
(zamietne sa). Ak je nad 40 %, invalidný dôchodok
poistencovi patrí, ak súčasne spĺňa aj podmienku
potrebného obdobia dôchodkového poistenia.

Všetko o dôchodkoch
• je invalidná/invalidný z dôvodu poklesu schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
• vychovala/vychoval aspoň tri deti,
•d
 ovŕšila/dovŕšil vek 52 rokov
a vychovala/vychoval dve deti,
• dovŕšila/dovŕšil dôchodkový vek.
Ako žiadať o vdovský/vdovecký dôchodok
O vdovský/vdovecký dôchodok treba požiadať
v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého
pobytu. Bližšie informácie možno nájsť v kapitole
Podanie žiadosti o starobný dôchodok. K žiadosti
o vdovský/vdovecký dôchodok sa okrem uvedených
dokladov pripájajú aj ďalšie – sobášny list a úmrtný list.
Ak bola zomretá/ý poberateľom starobného dôchodku
a už nepracoval/a, k žiadosti o vdovský/vdovecký
dôchodok stačí predložiť len občiansky preukaz,
úmrtný a sobášny list.
Môže vdovský/vdovecký dôchodok dostať aj družka/
druh či partnerka/partner zomretého/zomretej?
Nie, takúto možnosť zákon nepripúšťa. Na vdovský/
vdovecký dôchodok nemôže vzniknúť nárok
rozvedenej/rozvedenému žene/mužovi a ani družke/
druhovi. Nič na tom nemení ani fakt, že žijú v spoločnej
domácnosti alebo vychovávajú spoločné dieťa.

Môžete poberať vdovský/vdovecký dôchodok,
keď sa po čase opäť vydáte/oženíte?
Nie. Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok zaniká v týchto
prípadoch:
• uzatvorením manželstva,
• dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu,
podľa ktorého vdova/vdovec úmyselným trestným činom
spôsobila/spôsobil smrť manžela/manželky,
• úmrtím vdovy/vdovca.

Sirotský dôchodok
Sociálna poisťovňa v prípade úmrtia rodiča/rodičov môže
nezaopatrenému dieťaťu vyplácať sirotský dôchodok.
Kto a ako môže požiadať o sirotský dôchodok
Za dieťa mladšie ako 15 rokov veku spisuje žiadosť
o sirotský dôchodok jeho zákonný zástupca. Dieťa vo veku
od 15 rokov spisuje žiadosť o sirotský dôchodok osobne.
O sirotský dôchodok možno požiadať v pobočke Sociálnej
poisťovne v mieste trvalého pobytu dieťaťa. Bližšie
informácie o potrebných dokladoch a objednaní sú
uvedené v kapitole Podanie žiadosti o starobný dôchodok.
K žiadosti o sirotský dôchodok je potrebné priložiť aj ďalšie
doklady: úmrtný list rodiča, rodný list dieťaťa a potvrdenie
o štúdiu, ak ide o dieťa po ukončení povinnej školskej
dochádzky.

Môže sa vdove/vdovcovi po čase obnoviť výplata
vdovského/vdoveckého dôchodku?
Áno. Ak vdove/vdovcovi zanikne nárok na výplatu
vdovského/vdoveckého dôchodku, pretože uplynie
jeden rok a prestane spĺňať niektorú z uvedených
podmienok a neskôr, s odstupom času, začne niektorú
z týchto podmienok znovu spĺňať, nárok na výplatu
vdovského/vdoveckého dôchodku sa jej/mu obnoví.
O uvoľnenie výplaty vdovského/vdoveckého dôchodku
treba požiadať neformálnou žiadosťou (listom) ústredie
Sociálnej poisťovne, v ktorom uvedie identifikačné údaje
(meno, priezvisko, rodné číslo, adresu) a skutočnosť,
že žiada o uvoľnenie výplaty vdovského/vdoveckého
dôchodku. Žiadosť musí byť podpísaná. K žiadosti treba
predložiť čestné vyhlásenie o tom, že je naďalej vdovou/
vdovcom po zomretom/zomretej manželovi/manželke
(že sa napr. znovu nevydala/neoženil), prípadne preukázať
splnenie niektorej z ďalších uvedených podmienok.

Kedy vznikne nárok na sirotský dôchodok
Nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa po
zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi, ktorý splnil jednu
z týchto podmienok:
• ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, invalidný
dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný
dôchodok,
• ku dňu smrti nepoberal niektorý z týchto dôchodkov,
ale získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný
na nárok na invalidný dôchodok pre daný vek (podrobne
v časti Koľko rokov dôchodkového poistenia musíte mať
odpracovaných, aby ste dostali invalidný dôchodok),
• ku dňu smrti nepoberal niektorý z vyššie uvedených
dôchodkov, ale splnil podmienky nároku na starobný
dôchodok,
• zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby
z povolania (to znamená, že rodič nemusel získať potrebný
počet rokov dôchodkového poistenia – zamestnania).
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Môže dieťa poberať aj dva sirotské dôchodky?
Nárok na sirotský dôchodok môže vzniknúť dieťaťu po
každom z rodičov alebo osvojiteľov. To znamená, že dieťa
môže poberať aj dva sirotské dôchodky.
Odkedy možno priznať sirotský dôchodok
Rozhodujúci je deň úmrtia rodiča alebo osvojiteľa
dieťaťa zapísaný v úmrtnom liste alebo v právoplatnom
rozhodnutí súdu o vyhlásení rodiča alebo osvojiteľa
dieťaťa za mŕtveho.
Môže dostať sirotský dôchodok dieťa v pestúnskej
starostlivosti?
Nie, nárok na sirotský dôchodok po pestúnovi alebo
jeho manželke nezaopatrenému dieťaťu v pestúnskej
starostlivosti nevznikne.
Dokedy sa dieťa považuje za nezaopatrené
Sirotský dôchodok možno vyplácať len nezaopatrenému
dieťaťu.
Nezaopatrené dieťa je dieťa:
• do skončenia povinnej školskej dochádzky,
• po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie
do dovŕšenia veku 26 rokov vtedy, ak
- sa sústavne pripravuje na povolanie,
- pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú
starostlivosť, sa nemôže sústavne pripravovať
na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú
činnosť,
- pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné
sa sústavne pripravovať na povolanie
alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť.
Nezaopatrené dieťa nie je dieťa:
• ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom,
ak už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa a bol mu priznaný akademický titul,
• ktoré je poberateľom invalidného dôchodku priznaného
z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť o viac ako 70 %.

Môže sirota pracovať?
Počas poberania sirotského dôchodku môže sirota
pracovať.
Aké životné situácie neovplyvnia nárok na sirotský
dôchodok?
Na výplatu sirotského dôchodku nemá vplyv to, že sa
sirota, ktorá je stále nezaopatreným dieťaťom, vydala/
oženila, narodilo sa jej vlastné dieťa, odsťahovala sa od
žijúceho rodiča. Rovnako na výplatu sirotského dôchodku
nemá vplyv forma štúdia (denná, externá).

Dôchodky
z II. a III. piliera
Po roku 2003 sa v Slovenskej republike úplne zmenil
dôchodkový systém.
Vznikli tri dôchodkové piliere. Prvý spravuje Sociálna
poisťovňa, druhý spravujú dôchodcovské správcovské
spoločnosti a tretí doplnkové dôchodkové sporiteľne.
Občanovi môžu byť teda vyplácané naraz tri dôchodky.
Kde môžete podať žiadosť o dôchodok z II. piliera
Žiadosť o dôchodok z II. piliera možno podať v pobočke
Sociálnej poisťovne alebo v príslušnej dôchodkovej
správcovskej spoločnosti.
O celom procese rozhodovania o dôchodku z II. piliera
je sporiteľ priebežne informovaný.
Informácie o formách dôchodku z II. piliera poskytujú
jednotlivé dôchodcovské správcovské spoločnosti
a životné poisťovne. Informácie možno nájsť aj
na webovej stránke Sociálnej poisťovne v rubrike
Dôchodca Dôchodok z II. piliera a dôchodcovských
správcovských spoločností a životných poisťovní.
Sociálna poisťovňa a III. pilier
O dôchodku z III. piliera Sociálna poisťovňa informácie
neposkytuje. V tejto veci sa treba obrátiť na doplnkové
dôchodkové sporiteľne.

Kedy nárok na sirotský dôchodok zaniká
• dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého
nezaopatrené dieťa úmyselne spôsobilo smrť rodiča
alebo osvojiteľa,
• dňom, ktorým dieťa dovŕši vek 26 rokov.
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Zmeny dôležité pre
dôchodcov od roku 2020
• Od 1. januára je známy dôchodkový vek pre všetkých
poistencov.
• Dôchodky sa zvýšili o 2,9 % mesačnej výšky dôchodku –
najmenej o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemerného
mesačného príslušného druhu dôchodku vykázanej
Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2019.
• Od 1. januára sa zvýšili aj minimálne dôchodky.
Zároveň sa zmenili podmienky nároku na ich získanie.
Za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia je
minimálny dôchodok 334,30 eura mesačne.
• Sociálna poisťovňa zvýši predčasné starobné dôchodky
niektorým ženám narodeným v rokoch 1958 a 1959,
ktoré vychovali jedno alebo dve deti.
• Zanikol vyrovnávací príspevok, avšak nárok na už
priznaný vyrovnávací príplatok a jeho výplatu trvá
naďalej, kým poberateľ vyrovnávacieho príplatku bude
spĺňať zákonné podmienky.
• Tzv. československé dôchodky sa určia po novom.
Od 1. januára Sociálna poisťovňa prepočítava výšku
starobného, predčasného starobného a invalidného
dôchodku poistencom, ktorí pred rozdelením Českej
a Slovenskej Federatívnej Republiky získali
československé obdobie dôchodkového poistenia,
a zároveň im za tieto obdobia priznáva dôchodok Česká
republika.
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• Dôchodková hodnota, ktorá je jednou zo základných
veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku,
je na rok 2020 stanovená na 13,6361 eura.
• Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
v II. pilieri sa zvýšili na 5 % z vymeriavacieho základu.
• Dôchodky z I. piliera sa sporiteľom v II. pilieri počítajú
po novom. Sporiteľom sa pri výpočte dôchodku
z I. piliera kráti nižšia pomerná časť starobného dôchodku
a predčasného starobného dôchodku za ich účasť
v II. pilieri.
• Referenčná suma platná na rok 2020 je 464,60 eura.
Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného
starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej
poisťovne (I. dôchodkový pilier). Zároveň je podmienkou
výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia
(II. pilier) programovým výberom.
• Nový minimálny vymeriavací základ v roku 2020
je 506,50 eura. Výška poistného vypočítaná z tohto
vymeriavacieho základu pre povinne poistenú
samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a dobrovoľne
poistenú osobu je mesačne 167,89 eura.
• Nový maximálny vymeriavací základ na rok 2020
je 7 091 eur. Poistné vypočítané z tohto vymeriavacieho
základu pre povinne poistenú SZČO a dobrovoľne
poistenú osobu je 2 350,66 eura.
• Pri platení poistného za dôchodcov, ktorí ostávajú
pracovať aj po priznaní dôchodku, sa zamestnávateľom
zjednodušili povinnosti. Kým doteraz bol pre
zamestnávateľov na účely platenia poistného za nich
rozhodujúci deň priznania dôchodku, od začiatku roka
je to už deň vydania samotného rozhodnutia o priznaní
dôchodku.
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Všetko o dôchodkoch
Garantované pevné sumy (v eurách) zvýšenia
dôchodkov od 1. januára 2020*

Dôchodok vyplácaný
v sume jednej polovice

Zvýšenie
najmenej

Starobný

9,00

Predčasný starobný

8,70

Invalidný s mierou poklesu nad 70 %

7,60

Invalidný s mierou poklesu do 70 %

4,30

Vdovský a vdovecký

5,80

Sirotský

2,70

Dôchodok vyplácaný
v plnej sume

Zvýšenie
najmenej

Starobný

2,70

Predčasný starobný

3,20

Invalidný s mierou poklesu nad 70 %

2,90

Invalidný s mierou poklesu do 70 %

1,80

Vdovský a vdovecký

2,50

Sirotský

1,40

* Čiastkový dôchodok sa v roku 2020 zvýšil najmenej o pomernú časť pevnej sumy
zvýšenia, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok podľa
právnych predpisov SR.
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Všetko o dôchodkoch

Kontakty
www.socpoist.sk

Osobný kontakt pre dôchodkové dávky

Informačno-poradenské centrum ústredia
Sociálnej poisťovne

Otváracie hodiny pre poistencov:
(Ulica 29. augusta 8, Bratislava)

Telefonický kontakt:

Pondelok: 8.00 – 17.00 h

DOMÁCE DÔCHODKY (bezplatná linka)

Utorok: 8.00 – 16.00 h

0800 123 123

Streda: 8.00 – 16.00 h

pre volania zo zahraničia:

Štvrtok: 8.00 – 16.00 h

(ak ste pracovali iba v SR)

+421 906 171 931
+421 2 3247 1931

Piatok: 8.00 – 15.00 h

ZAHRANIČNÉ DÔCHODKY (bezplatná linka)

(ak ste pracovali aj v zahraničí)

0800 500 599
pre volania zo zahraničia:

+421 906 171 965
+421 2 3247 1965

Informačno-poradenské centrum
(informácie o dôchodkoch)
má vstup z Ulice 29. augusta 8 v Bratislave.
Parkovacie miesta sú k dispozícii
na Cukrovej ulici vedľa Sociálnej poisťovne.
Na spísanie žiadosti o dôchodok sa objednajte
prostredníctvom rezervačného systému (pozri strana
11), telefonicky v ústredí alebo v pobočke Sociálnej
poisťovne v mieste bydliska.

OSTATNÉ

0906 171 989
02 3247 1989
E-mailový kontakt:
Formulár pre otázky na www.socpoist.sk
podatelna@socpoist.sk

Ak potrebujete informácie o výplate iných
dávok – nemocenských, úrazových, garančných,
v nezamestnanosti (s výnimkou dôchodkových dávok
a úrazových rent), informácie o dlhu na poistnom,
potvrdenie o výplate týchto dávok alebo o trvaní
poistenia, kontaktujte priamo pobočky Sociálnej
poisťovne.
Kontakty na všetky pobočky aj s úradnými hodinami
nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti
Pobočky Sociálnej poisťovne Kontakty a adresy.
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