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SPAĽOVANIA
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Cementáreň v HornomSrní
žiada dvojnásobné navýše-
nie limitu na spaľovanie
nebezpečných odpadov.

viac na strane 3 

OPRAVIA DOM
KULTÚRY
Domkultúry v Dubnici nad
Váhomčaká v najbližších
dvoch rokoch veľká rekon-
štrukcia takmer za 1,5mili-
óna eur.Mesto uspelo v žia-
dosti o európske peniaze.

viac na strane 4 

SPUSTILI
HOKEJOVÚ
AKADÉMIU
Pilotný projekt regionálnej
hokejovej akadémie privítal
prvých 15 študentov. Budú sa
vzdelávať v dvoch nových
študijných odboroch – špor-
tové gymnáziuma športový
manažment.

viac na strane 8 

V TRENČÍNE
VZNIKÁ NOVÁ
KNIŽNICA VECÍ
Partia nadšencov v Trenčíne
spoločne vytvorila projekt,
ktorého cieľom je naučiť ľudí
zdieľať. Záujemcovia si tak
budúmôcť bezplatne požičať
vŕtačku, kufor, gril či spolo-
čenské hry.

viac na strane 10 
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TRENČÍNy Minuloročná
superúrodná sezóna premi-
lovníkov destilátov a pále-
nice sa tento rok nezopakuje.
Pestovatelia hlásiamenšiu
úrodu, v porovnaní s re-
kordnýmminulým rokom ju
odhadujú len na štvrtinovú.
Trenčiansky kraj je krajom

páleníc, v rámci Slovenska je
ich tu suverénne najviac.
Colníci zaminulý rok
v Trenčianskomkraji evido-
vali až 58 pestovateľských

páleníc, v ktorých si ľudia
môžu dať vypáliť vlastný
kvas na destilát. Ich počet je
relatívne ustálený, v roku
2016 ich bolo 59, od roku 2017
je ich 58.

Rekordnýminulý rok

Za posledné ukončené vý-
robné obdobie od júla 2018 do
konca júna tohto roka vypá-
lili páleničiari v trenčian-
skych páleniciach takmer
milión šesťstotisíc litrov
čistého alkoholu.
Odrazilo sa to aj vo výbere

spotrebnej dane, štát

v Trenčianskomkraji vybral
do svojho rozpočtu 8,6mili-
óna eur.
Išlo naozaj o úspešnú se-

zónu, sezónu predtýmvy-
pálili v Trenčianskomkraji
460-tisíc litrov čistého alko-
holu, rok predtým 430-tisíc.
Spotrebná daň nepresiahla
2,5milióna eur.
„Za poslednú ukončenú

sezónu bolo vypálené až
takmer štvornásobné
množstvo alkoholu v porov-
naní s predchádzajúcimi
dvomi sezónami. Pestovate-
lia najčastejšie pálili jablká
a slivky,“ informovala ho-

vorkyňa Colného úradu
v Trenčíne Renáta Peťovská.
Rekordnúminuloročnú

sezónu potvrdzuje aj šéf
Združenia páleníc a liehova-
rov na výrobu destilátov na
SlovenskuViktorMikuška.

Takú sezónu, ako bola vlani,
si nepamätajú

„Bola skutočne veľmi, veľmi
silná. Starí ľudia, ktorí už
prežili všeličo, hovoria, že
takú sezónu, ako bolaminu-
lý rok, si nepamätajú. Jabl-
ká, hrušky, slivky, všetkého
bolo nadpriemerne veľa,“

hovoríMikuška. Tento rok je
však situácia úplne opačná.
„Pre sezónnu 2019 – 2020 vi-
díme veľký nedostatok ovo-
cia, najmä v regióne Považia,
kde stromy zarodili veľmi
slabo. V porovnaní s minu-
loročnou sezónou to bude asi
jedna štvrtina,možno treti-
na úrody. Jemožné, že príro-
da, ale aj ľudia si potrebujú
trochu oddýchnuť. Stromy
od ovocia, ľudia zas od výdav-
kov, ktorémali vlani v sú-
vislosti s nákladmi na pále-
nie vyššie,“ skonštatoval.

z V Trenčianskomkraji je najviac páleníc na Slovensku.Minulý rok bol
rekordný.z foto: (TASR)

pokračovanie na strane 2 

PÁLENICE REKORD NEZOPAKUJÚ
O domáce pálenie nie je takmer žiadny záujem.
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Dnes v mimoriadnej prílohe Zmeny pre dôchodcov
viac na stranách 18-24  

AKO SA ZMENÍ VÝŠKA DÔCHODKOV?
KTORÝM PENZISTOM PRIDAJÚ A KOĽKO
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POKRAČUJE DOROVNANIE
PRE STARODÔCHODCOV
V roku 2020 stúpnu dôchod-
ky aj starodôchodcom. Vy-
plýva to z normy, ktorú ešte
v roku 2017 podpísal prezi-
dent.
Zvýšenie penzií samalo

dotknúť približne 101-tisíc
dôchodcov na Slovensku.
Právnunormupripravilo
Ministerstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR s cie-
ľom odstrániť rozdiely z mi-
nulosti pri výpočte dôchod-
kov, a to dôchodcom, ktorí
išli do dôchodku pred
1. januárom 2004.
Penzie sa prepočítavali

individuálne a zmeny sa
dotkli priznaných dôchod-
kov do konca roka 2003, kto-
ré boli nižšie ako dôchodky
priznané pri rovnakých zá-
robkoch a rovnako odpraco-
vaných rokoch podľa nového
zákona platného od 1. janu-
ára 2004.
Prijatímnávrhu sa zvýšili

príjmy dotknutých osôb
v roku 2018 v priemere
o približne 45 eur a v rokoch
2019 a 2020 v priemere o pri-
bližne 46 eur.
No platí, že v rokoch 2019

a 2020 uvedené zvýšenie
podľa rezortu prácemá závi-
sieť aj od percenta indexácie
starobného dôchodku.
Okrem starodôchodcov

stúpli dôchodky aj tzv. so-
cialistickýmdôchodcom. Ide
o časť starodôchodcov, ktorí
išli do dôchodku do 30. sep-

tembra 1988 a ich starobný
dôchodok bol priznaný
z upraveného priemerného
mesačného zárobku v sume
najmenej 2333 slovenských
korún (konverzný kurz bol
30,1260 SKK/EUR, pozn.
TASR). Týmto ľuďomdôcho-
dok stúpol o pevnú sumu
25,50 eura. Dôvodom zvýše-
nia o pevnú sumubol fakt, že
Sociálnej poisťovni chýbajú
záznamy o zárobkoch spred
októbra 1988.
Zvýšenie sa v roku 2018

malo dotknúť približne
12 900 ľudí, v roku 2019 pri-
bližne 10 500 a v roku 2020 by
simalo polepšiť 8 400 dô-
chodcov.
Náklady na zvýšenie dô-

chodkov dosiahli približne
50miliónov eur v roku 2018,
v roku 2019 by tomalo byť 47
miliónov eur a v roku 2020
bymali predstavovať 45mi-
liónov eur. z (TASR)

VÝSLUHOVÉ DÔCHODKY SA
ZVYŠUJÚ PEVNOU SUMOU
Od júla tohto roku platí no-
vela zákona o sociálnom za-
bezpečení policajtov a voja-
kov, ktorou samajú výslu-
hové dôchodky, invalidné
výsluhové dôchodky, vdov-
ské výsluhové dôchodky,
vdovecké výsluhové dô-
chodky a sirotské výsluhové
dôchodky od 1. júla 2019 do
31. decembra 2021 zvyšovať
novým spôsobom – pevnou
sumou.Mechanizmus ich
zvyšovania bude rovnaký.
Odlišovať sa bude iba zvyšo-
vanie dávok výsluhových
dôchodkov, kde sa bude brať
do úvahy aj počet odslúže-
ných rokov. Platí, že zvýše-
nie výsluhových dôchodkov
sa viaže na kombináciu
princípov solidarity a záslu-
hovosti.
Ako sa vypočíta výsluhový

dôchodok? Pevná suma sa
podľa schváleného návrhu
v rokoch 2019 až 2021 vypo-
číta ako podiel dvoch percent
z priemernej sumy starob-
ného dôchodku vykázanej
Sociálnou poisťovňou
k 30. júnu kalendárneho ro-
ka, ktorý predchádza prí-
slušnémukalendárnemu
roku, v ktorom sa zvýšenie
realizuje, zaokrúhlenej na
celé euro smeromnahor,
a čísla 15, čo zodpovedá dobe
trvania služobného pomeru
15 rokov, potrebnej na vznik

nároku na výsluhový dô-
chodok.
Výsledok podielu sa podľa

návrhu zaokrúhľuje na desať
eurocentov smeromnahor
a pre stanovenie pevnej su-
my zvýšenia sa výsledok po-
dielu ďalej vynásobí počtom
skutočných rokov trvania
služobného pomeru.
„Pokiaľ ide o invalidný

výsluhový dôchodok, vdov-
ský výsluhový dôchodok,
vdovecký výsluhový dôcho-
dok a sirotský výsluhový
dôchodok, tie sa v rokoch
2019 až 2021 budú zvyšovať
pevnou sumou, ktorá je dve
percentá z priemernej sumy
starobného dôchodku vyká-
zanej Sociálnou poisťovňou
k 30. júnu kalendárneho ro-
ka, ktorý predchádza prí-
slušnémukalendárnemu
roku, v ktorom sa zvýšenie
realizuje, zaokrúhlenej na
celé euro smeromnahor,“
uviedloministerstvo vnútra.
Zmeny v zákone sa týkajú

poberateľov dôchodkov
v rámci útvarov sociálneho
zabezpečeniaMinisterstva
vnútra SR, Slovenskej infor-
mačnej služby, Národného
bezpečnostného úradu, Fi-
nančného riaditeľstva SR,
Zboru väzenskej a justičnej
stráže a Vojenského úradu
sociálneho zabezpečenia.

z (RED)

PRÍJEM PENZISTOVI MÔŽE
ZVÝŠIŤ AJ BRIGÁDA
Mnohí dôchodcovia u nás
pracujú, lebo je to pre nich
nevyhnutnosť. Náklady na
život sa zvyšujú, valorizova-
nie penzií ich nestíha po-
kryť.Môžu pokračovať
v pracovnompomere alebo
pracujú na dohodu o vyko-
naní práce či na dohodu
o pracovnej činnosti.
Od 1. júlaminulého roku

simôžu určiť jednu z týchto
dohôd, z ktorej nebudú platiť
poistné na dôchodkové po-
istenie.
Má to podmienku – ich

príjemnesmie zamesiac
presiahnuť 200 eur. Ak pre-
siahne, poistné na dôchod-
kové poistenie takýto doho-
dár platí len z rozdielumedzi

dosiahnutýmpríjmoma su-
mou 200 eur. Zo všetkých
ostatných dohôd takýto dô-
chodca platí poistné na dô-
chodkové poistenie a je po-
vinne dôchodkovo poistený.
Túto výnimku simôžu

uplatiť starobní dôchodco-
via, predčasní starobní dô-
chodcovia, invalidní dô-
chodcovia, vrátane invalid-
ných výsluhových dôchod-
cov, ale aj výsluhoví dô-
chodcovia po dovŕšení dô-
chodkového veku.
Ak si výnimku dôchodca-

dohodár chce uplatniť,musí
o tompovinne informovať
zamestnávateľa a rovnako
tak urobiť aj po skončení
uplatňovania tejto výnimky.

DÔCHODCOVIA DOSTANÚ
TO, ČO VIAC VYCHÁDZA
Valorizovanú penziu budúmať v januári 2020.
Aj od januára budúceho roku
môžu dôchodcovia počítať
s valorizáciou dôchodkov.
V tom istommesiaci sa zvý-
šené penzie začnú aj vyplá-
cať.

Môžu rátať s tým, čo je
výhodnejšie

Valorizačné je kompenzá-
cioumedziročného nárastu
cien. Dôchodcomvyplatia
penziu vyššiu buď v podobe
percentuálneho navýšenia
o 2,9 percentamesačnej su-
my, alebo impridajú garan-
tovanú pevnú valorizačnú
sumu 9 eur.
U každého dôchodcu sa

bude prepočítavať taký spô-
sob zvyšovania jeho dô-
chodku, ktorý je pre jeho
prípad výhodnejší. Ako
uviedol rezort práce, sociál-
nych vecí a rodiny, percen-
tuálna valorizácia je stano-
vená od pevnej hranice, kto-
rou je penzia vo výške 310,40
eura. Naopak, dôchodcom
s nižšou penziou, ako je táto
suma, ktorýmby percentu-
álne vychádzalo zvýšenie
dôchodku omenej ako osem
eur, vyplatia od januára ga-
rantovaných 9 eur valori-
začnej sumy. Znamená to
teda, že všetky druhy dô-
chodkov – starobný, pred-
časný, invalidný,
vdovský/vdovecký a sirotský
dôchodok – sa v januári bu-
dúceho roku zvýši o 2,9 per-
centa, najmenej však o spo-
mínanú garantovanú sumu.

Penzistamôže súbežne
poberať viac dôchodkov

Pre drvivú väčšinu dôchod-
cov je výhodnejšia percen-

tuálna valorizácia dôchod-
ku,“ povedala premédiá
Barbora Petrová z tlačového
oddelenia rezortu práce.
Zdôvodnila, že penzistamô-
že poberať súbežne aj viac
dôchodkov, z ktorých jeden
môže byť valorizovaný per-
centoma druhý pevnou su-
mou.
Predpokladá sa, že v janu-

ári budúceho roku bude va-
lorizovaných o dôchodcov-
skú infláciu takmer 90 per-
cent dôchodkových dávok,
čo je podľa Petrovej nárast
približne o osempercent
oproti tohtoročnej skutoč-

nosti. Percento valorizácie
vychádza z údajov zverejne-
ných Štatistickýmúradom

SR, ktorý uviedol, žemedzi-
ročný rast spotrebiteľských
cien za domácnosť dôchod-
cov predstavoval v prvom
polroku tohto roku 2,9 per-
centa.

Kedy príde rozhodnutie
o valorizácii

Čo treba robiť, aby penzista
valorizovaný dôchodok do-
stal?
Samotní dôchodcovia

o valorizáciu svojej penzie
nemusia žiadať.
Dôchodky sa im zvýšia zo

zákona.
Rozhodnutie o tompobe-

rateľomdôchodkov pošle
Sociálna poisťovňa v priebe-
hu januára budúceho roku,
predpokladá sa, že v termíne
ku dňu splatnosti dôchodku.
V rozhodnutí budú uvede-

né obidve sumy zvýšenia
dôchodkov – v percentuál-
nomvyjadrení i pevnej su-
me, penzistovi sa prizná
vyššia z uvedených súm.
Po prvý raz im zvýšené

dôchodky vyplatí v bežnom
výplatnom termíne dôchod-
ku už v januári.
Súčasne bude penzistom

vyplatený aj doplatok za ob-
dobie od 1. januára 2020
predchádzajúceho výplat-
nému termínu v tomtome-
siaci.
Ak je dôchodok vyplácaný

v súbehu, zvýšenie každého
vyplácaného dôchodku sa
posudzuje samostatne.
Rezort práce, sociálnych

vecí a rodiny odhaduje, že na
valorizáciu dôchodkových
dávok bude potrebovať v ro-
ku 2020 asi 219miliónov eur.

z zdroj: MPSVR
a Sociálnapoisťovňa


Pre drvivú väčšinu
dôchodcov je
výhodnejšia
percentuálna
valorizácia dôchodku.

BARBORAPETROVÁ,
TLAČOVÉODDELENIE
REZORTUPRÁCE

VIANOČNÝ PRÍSPEVOK BUDE VYŠŠÍ A PRE VIAC
ĽUDÍ. MÁ HO NAHRADIŤ TRINÁSTY DÔCHODOK
Maximálnu sumu 200 eur
vianočného príspevku do-
stanú tí dôchodcovia, ktorí
majú dôchodok alebo jeho
súhrn v sume životnéhomi-
nima – teda 210,20 eura.

Dvojnásobný s maximom
200 eur

Vianočný príspevok k dô-
chodku bude v tomto roku
dvojnásobný a jehomaxi-
málna výška dosiahne 200
eur. Tento rok ho dostane
1,3milióna poberateľov dô-
chodkových dávok, čo je
o 123-tisíc ľudí viac ako
v minulosti. V budúcnosti by
homohol nahradiť trinásty
dôchodok. Informuje o tom
Ministerstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR.
No nie každý z adresátov

vianočného príspevku do-
stane jeho plnú výšku. Ako
uvádza internetová stránka
ministerstva, nárok nama-
ximálnu sumuvianočného

príspevkumajú aj naďalej tí
dôchodcovia, ktorých suma
dôchodku alebo úhrn súm
dôchodkov je najviac v sume
životnéhominima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu, kto-
rá v tomto roku to predsta-
vuje 210,20 eura.
Okrem zdvojnásobenia

sumy vianočného príspevku
sa ale rozširuje okruh dot-
knutých osôb prostredníc-
tvom zvýšenia hranice ná-
roku na príspevok, a to z pô-
vodnej úrovne 60 percent
priemernejmzdy v národ-
nomhospodárstve na 65
percent. To znamená, že
v tomto roku bude horná
hranica nároku na vianočný
príspevok vo výške 658,50
eura, získa ho teda viac dô-
chodcov.

Ambícia trinásteho
dôchodku

„Našou dlhodobou ambíciou
je postupne prejsť z tohto

príspevku na trinásty dô-
chodok a týmto nástrojom
zlepšovať finančnú situáciu
a kvalitu života seniorov.
Tohtoročné zdvojnásobenie
je už výraznýmkrokom
k postupnej transformácii
vianočného príspevku,“ ho-
vorí v tejto súvislostiminis-
ter práce, sociálnych vecí
a rodiny SR JánRichter.
Ako uvádza ďalejminis-

terstvo, spôsob určenia výš-
ky príspevku je solidárny,
čímnižší dôchodok, tým
vyšší príspevok.
Pri dôchodku napríklad

250 eur dostane dôchodca
vianočný príspevok vo výške
185,60 eura, čo predstavuje
zvýšenie oprotiminulému
roku o 92, 80 eura. Pri tristo-
eurovomdôchodku to bude
167,60 eura namiesto vlaňaj-
ších 83,80 eura a napríklad
pri 400 eurách si tí skôr na-
rodení prilepšia o 131, 60
eura. Ak dôchodok dosiahne
658,50 eura, vianočný prís-

pevok bude vo výške 13 eur.
Tohtoročné výdavky na

vianočné príspevky sú na
úrovni približne 154,3mil.
eur.
Vianočný príspevok sa vy-

pláca od roku 2006. Nárok
naňmajú poberatelia sta-
robného, predčasného sta-
robného, invalidného,
vdovského, vdoveckého, si-
rotského a sociálneho dô-
chodku, ktorých suma dô-
chodku, resp. úhrnná suma
vyplácaných dôchodkov,
nepresiahne hornú hranicu
pre jeho poskytnutie.

Dostanú ho v decembri
s dôchodkom

Vianočný príspevok sa vy-
pláca v obdobímesiaca de-
cember počas poberania dô-
chodku vo výplatnom ter-
míne. Sociálna poisťovňa ho
vyplatí automaticky, o jeho
výplatu nebude potrebné
žiadať. z (RED)
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Ako to bude od januára

y Penzistav tomtorokupoberádôchodokv sume305
eur. Po zaokrúhlení je 2,9 percenta z tejto sumy – 8,85
eura. Pevná valorizačná suma je deväť eur. Dôchodcovi
teda priznajú zvýšenie penzie na 314 eur.
y Inýdôchodcapoberádôchodokv sume510eur–2,9
percenta z tejto sumy je po zaokrúhlení 14,8 eura. Pevná
valorizačná suma je aj v jeho prípade 9 eur, no valorizácia
percentom je pre neho výhodnejšia. Dôchodokmu zvýšia
na 524,80 eura.
y Ďalšídôchodcapoberánekrátenývdoveckýdôchodok
v sume 400 eur. Percentuálne zvýšenie v tomto prípade
bude 11,60 eura. Je to viac ako garantovaných deväť eur,
penzistovi sa zvýši dôchodok na sumu 411,60 eura.
y Dôchodcapoberánekrátenýstarobnýdôchodokvo
výške 500 eur a vdovský dôchodok, ktorý je krátený vo
výške 70 eur. Percentuálne zvýšenie nekráteného sta-
robného dôchodku by predstavovalo 14,50 eura a percen-
tuálne zvýšenie vdovského dôchodku by predstavovalo
2 eurá.Minimálna pevná suma zvýšenia nekráteného
starobného dôchodku bude pre rok 2020 na úrovni 9 eur
a v prípade kráteného vdovského dôchodku na úrovni
2,50 eura. V takomto prípade sa nekrátený starobný dô-
chodok zvýši percentuálne o 14,50 eura a krátený vdov-
ský dôchodok o minimálnu valorizačnú pevnú sumu
2,50 eura.

z Príklady sú iba ilustračné

z ilustr.foto: Pixabay

z ilustr.foto: Pixabay

OTÁZKA
Môžem pracovať na dohodu s odvodovou úľavou
a súčasne poberať predčasný starobný dôchodok?

Od 1. júla 2018môže pracovať na dohodu s odvodovou
úľavou aj poberateľ predčasného starobného dôchodku
bez toho, abymu Sociálna poisťovňa zastavila jeho vý-
platu. No príjem z tejto dohody nesmie presiahnuť za rok
2 400 eur. Ak presiahne, Sociálna poisťovňa zastaví vý-
platu predčasného starobného dôchodku a v ďalšomka-
lendárnom roku výplatu v januári obnoví a zúčtuje. Ak
by ste však vykonávali činnosť na základe dvoch alebo
viacerých dohôd, a len jedna z nich je dohoda s odvodo-
vou úľavou, nárok na výplatu predčasného starobného
dôchodku zanikne.
Zároveň treba zdôrazniť, že pri spisovaní žiadosti o pred-
časný starobný dôchodok ešte nemôžete pracovať na do-
hodu s odvodovou úľavou, teda byť dôchodkovo poistený.

z zdroj: Sociálna poisťovňa
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V SKRATKE 

POKRAČUJE DOROVNANIE
PRE STARODÔCHODCOV
V roku 2020 stúpnu dôchod-
ky aj starodôchodcom. Vy-
plýva to z normy, ktorú ešte
v roku 2017 podpísal prezi-
dent.
Zvýšenie penzií samalo

dotknúť približne 101-tisíc
dôchodcov na Slovensku.
Právnunormupripravilo
Ministerstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR s cie-
ľom odstrániť rozdiely z mi-
nulosti pri výpočte dôchod-
kov, a to dôchodcom, ktorí
išli do dôchodku pred
1. januárom 2004.
Penzie sa prepočítavali

individuálne a zmeny sa
dotkli priznaných dôchod-
kov do konca roka 2003, kto-
ré boli nižšie ako dôchodky
priznané pri rovnakých zá-
robkoch a rovnako odpraco-
vaných rokoch podľa nového
zákona platného od 1. janu-
ára 2004.
Prijatímnávrhu sa zvýšili

príjmy dotknutých osôb
v roku 2018 v priemere
o približne 45 eur a v rokoch
2019 a 2020 v priemere o pri-
bližne 46 eur.
No platí, že v rokoch 2019

a 2020 uvedené zvýšenie
podľa rezortu prácemá závi-
sieť aj od percenta indexácie
starobného dôchodku.
Okrem starodôchodcov

stúpli dôchodky aj tzv. so-
cialistickýmdôchodcom. Ide
o časť starodôchodcov, ktorí
išli do dôchodku do 30. sep-

tembra 1988 a ich starobný
dôchodok bol priznaný
z upraveného priemerného
mesačného zárobku v sume
najmenej 2333 slovenských
korún (konverzný kurz bol
30,1260 SKK/EUR, pozn.
TASR). Týmto ľuďomdôcho-
dok stúpol o pevnú sumu
25,50 eura. Dôvodom zvýše-
nia o pevnú sumubol fakt, že
Sociálnej poisťovni chýbajú
záznamy o zárobkoch spred
októbra 1988.
Zvýšenie sa v roku 2018

malo dotknúť približne
12 900 ľudí, v roku 2019 pri-
bližne 10 500 a v roku 2020 by
simalo polepšiť 8 400 dô-
chodcov.
Náklady na zvýšenie dô-

chodkov dosiahli približne
50miliónov eur v roku 2018,
v roku 2019 by tomalo byť 47
miliónov eur a v roku 2020
bymali predstavovať 45mi-
liónov eur. z (TASR)

VÝSLUHOVÉ DÔCHODKY SA
ZVYŠUJÚ PEVNOU SUMOU
Od júla tohto roku platí no-
vela zákona o sociálnom za-
bezpečení policajtov a voja-
kov, ktorou samajú výslu-
hové dôchodky, invalidné
výsluhové dôchodky, vdov-
ské výsluhové dôchodky,
vdovecké výsluhové dô-
chodky a sirotské výsluhové
dôchodky od 1. júla 2019 do
31. decembra 2021 zvyšovať
novým spôsobom – pevnou
sumou.Mechanizmus ich
zvyšovania bude rovnaký.
Odlišovať sa bude iba zvyšo-
vanie dávok výsluhových
dôchodkov, kde sa bude brať
do úvahy aj počet odslúže-
ných rokov. Platí, že zvýše-
nie výsluhových dôchodkov
sa viaže na kombináciu
princípov solidarity a záslu-
hovosti.
Ako sa vypočíta výsluhový

dôchodok? Pevná suma sa
podľa schváleného návrhu
v rokoch 2019 až 2021 vypo-
číta ako podiel dvoch percent
z priemernej sumy starob-
ného dôchodku vykázanej
Sociálnou poisťovňou
k 30. júnu kalendárneho ro-
ka, ktorý predchádza prí-
slušnémukalendárnemu
roku, v ktorom sa zvýšenie
realizuje, zaokrúhlenej na
celé euro smeromnahor,
a čísla 15, čo zodpovedá dobe
trvania služobného pomeru
15 rokov, potrebnej na vznik

nároku na výsluhový dô-
chodok.
Výsledok podielu sa podľa

návrhu zaokrúhľuje na desať
eurocentov smeromnahor
a pre stanovenie pevnej su-
my zvýšenia sa výsledok po-
dielu ďalej vynásobí počtom
skutočných rokov trvania
služobného pomeru.
„Pokiaľ ide o invalidný

výsluhový dôchodok, vdov-
ský výsluhový dôchodok,
vdovecký výsluhový dôcho-
dok a sirotský výsluhový
dôchodok, tie sa v rokoch
2019 až 2021 budú zvyšovať
pevnou sumou, ktorá je dve
percentá z priemernej sumy
starobného dôchodku vyká-
zanej Sociálnou poisťovňou
k 30. júnu kalendárneho ro-
ka, ktorý predchádza prí-
slušnémukalendárnemu
roku, v ktorom sa zvýšenie
realizuje, zaokrúhlenej na
celé euro smeromnahor,“
uviedloministerstvo vnútra.
Zmeny v zákone sa týkajú

poberateľov dôchodkov
v rámci útvarov sociálneho
zabezpečeniaMinisterstva
vnútra SR, Slovenskej infor-
mačnej služby, Národného
bezpečnostného úradu, Fi-
nančného riaditeľstva SR,
Zboru väzenskej a justičnej
stráže a Vojenského úradu
sociálneho zabezpečenia.

z (RED)

PRÍJEM PENZISTOVI MÔŽE
ZVÝŠIŤ AJ BRIGÁDA
Mnohí dôchodcovia u nás
pracujú, lebo je to pre nich
nevyhnutnosť. Náklady na
život sa zvyšujú, valorizova-
nie penzií ich nestíha po-
kryť.Môžu pokračovať
v pracovnompomere alebo
pracujú na dohodu o vyko-
naní práce či na dohodu
o pracovnej činnosti.
Od 1. júlaminulého roku

simôžu určiť jednu z týchto
dohôd, z ktorej nebudú platiť
poistné na dôchodkové po-
istenie.
Má to podmienku – ich

príjemnesmie zamesiac
presiahnuť 200 eur. Ak pre-
siahne, poistné na dôchod-
kové poistenie takýto doho-
dár platí len z rozdielumedzi

dosiahnutýmpríjmoma su-
mou 200 eur. Zo všetkých
ostatných dohôd takýto dô-
chodca platí poistné na dô-
chodkové poistenie a je po-
vinne dôchodkovo poistený.
Túto výnimku simôžu

uplatiť starobní dôchodco-
via, predčasní starobní dô-
chodcovia, invalidní dô-
chodcovia, vrátane invalid-
ných výsluhových dôchod-
cov, ale aj výsluhoví dô-
chodcovia po dovŕšení dô-
chodkového veku.
Ak si výnimku dôchodca-

dohodár chce uplatniť,musí
o tompovinne informovať
zamestnávateľa a rovnako
tak urobiť aj po skončení
uplatňovania tejto výnimky.

DÔCHODCOVIA DOSTANÚ
TO, ČO VIAC VYCHÁDZA
Valorizovanú penziu budúmať v januári 2020.
Aj od januára budúceho roku
môžu dôchodcovia počítať
s valorizáciou dôchodkov.
V tom istommesiaci sa zvý-
šené penzie začnú aj vyplá-
cať.

Môžu rátať s tým, čo je
výhodnejšie

Valorizačné je kompenzá-
cioumedziročného nárastu
cien. Dôchodcomvyplatia
penziu vyššiu buď v podobe
percentuálneho navýšenia
o 2,9 percentamesačnej su-
my, alebo impridajú garan-
tovanú pevnú valorizačnú
sumu 9 eur.
U každého dôchodcu sa

bude prepočítavať taký spô-
sob zvyšovania jeho dô-
chodku, ktorý je pre jeho
prípad výhodnejší. Ako
uviedol rezort práce, sociál-
nych vecí a rodiny, percen-
tuálna valorizácia je stano-
vená od pevnej hranice, kto-
rou je penzia vo výške 310,40
eura. Naopak, dôchodcom
s nižšou penziou, ako je táto
suma, ktorýmby percentu-
álne vychádzalo zvýšenie
dôchodku omenej ako osem
eur, vyplatia od januára ga-
rantovaných 9 eur valori-
začnej sumy. Znamená to
teda, že všetky druhy dô-
chodkov – starobný, pred-
časný, invalidný,
vdovský/vdovecký a sirotský
dôchodok – sa v januári bu-
dúceho roku zvýši o 2,9 per-
centa, najmenej však o spo-
mínanú garantovanú sumu.

Penzistamôže súbežne
poberať viac dôchodkov

Pre drvivú väčšinu dôchod-
cov je výhodnejšia percen-

tuálna valorizácia dôchod-
ku,“ povedala premédiá
Barbora Petrová z tlačového
oddelenia rezortu práce.
Zdôvodnila, že penzistamô-
že poberať súbežne aj viac
dôchodkov, z ktorých jeden
môže byť valorizovaný per-
centoma druhý pevnou su-
mou.
Predpokladá sa, že v janu-

ári budúceho roku bude va-
lorizovaných o dôchodcov-
skú infláciu takmer 90 per-
cent dôchodkových dávok,
čo je podľa Petrovej nárast
približne o osempercent
oproti tohtoročnej skutoč-

nosti. Percento valorizácie
vychádza z údajov zverejne-
ných Štatistickýmúradom

SR, ktorý uviedol, žemedzi-
ročný rast spotrebiteľských
cien za domácnosť dôchod-
cov predstavoval v prvom
polroku tohto roku 2,9 per-
centa.

Kedy príde rozhodnutie
o valorizácii

Čo treba robiť, aby penzista
valorizovaný dôchodok do-
stal?
Samotní dôchodcovia

o valorizáciu svojej penzie
nemusia žiadať.
Dôchodky sa im zvýšia zo

zákona.
Rozhodnutie o tompobe-

rateľomdôchodkov pošle
Sociálna poisťovňa v priebe-
hu januára budúceho roku,
predpokladá sa, že v termíne
ku dňu splatnosti dôchodku.
V rozhodnutí budú uvede-

né obidve sumy zvýšenia
dôchodkov – v percentuál-
nomvyjadrení i pevnej su-
me, penzistovi sa prizná
vyššia z uvedených súm.
Po prvý raz im zvýšené

dôchodky vyplatí v bežnom
výplatnom termíne dôchod-
ku už v januári.
Súčasne bude penzistom

vyplatený aj doplatok za ob-
dobie od 1. januára 2020
predchádzajúceho výplat-
nému termínu v tomtome-
siaci.
Ak je dôchodok vyplácaný

v súbehu, zvýšenie každého
vyplácaného dôchodku sa
posudzuje samostatne.
Rezort práce, sociálnych

vecí a rodiny odhaduje, že na
valorizáciu dôchodkových
dávok bude potrebovať v ro-
ku 2020 asi 219miliónov eur.

z zdroj: MPSVR
a Sociálnapoisťovňa


Pre drvivú väčšinu
dôchodcov je
výhodnejšia
percentuálna
valorizácia dôchodku.

BARBORAPETROVÁ,
TLAČOVÉODDELENIE
REZORTUPRÁCE

VIANOČNÝ PRÍSPEVOK BUDE VYŠŠÍ A PRE VIAC
ĽUDÍ. MÁ HO NAHRADIŤ TRINÁSTY DÔCHODOK
Maximálnu sumu 200 eur
vianočného príspevku do-
stanú tí dôchodcovia, ktorí
majú dôchodok alebo jeho
súhrn v sume životnéhomi-
nima – teda 210,20 eura.

Dvojnásobný s maximom
200 eur

Vianočný príspevok k dô-
chodku bude v tomto roku
dvojnásobný a jehomaxi-
málna výška dosiahne 200
eur. Tento rok ho dostane
1,3milióna poberateľov dô-
chodkových dávok, čo je
o 123-tisíc ľudí viac ako
v minulosti. V budúcnosti by
homohol nahradiť trinásty
dôchodok. Informuje o tom
Ministerstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR.
No nie každý z adresátov

vianočného príspevku do-
stane jeho plnú výšku. Ako
uvádza internetová stránka
ministerstva, nárok nama-
ximálnu sumuvianočného

príspevkumajú aj naďalej tí
dôchodcovia, ktorých suma
dôchodku alebo úhrn súm
dôchodkov je najviac v sume
životnéhominima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu, kto-
rá v tomto roku to predsta-
vuje 210,20 eura.
Okrem zdvojnásobenia

sumy vianočného príspevku
sa ale rozširuje okruh dot-
knutých osôb prostredníc-
tvom zvýšenia hranice ná-
roku na príspevok, a to z pô-
vodnej úrovne 60 percent
priemernejmzdy v národ-
nomhospodárstve na 65
percent. To znamená, že
v tomto roku bude horná
hranica nároku na vianočný
príspevok vo výške 658,50
eura, získa ho teda viac dô-
chodcov.

Ambícia trinásteho
dôchodku

„Našou dlhodobou ambíciou
je postupne prejsť z tohto

príspevku na trinásty dô-
chodok a týmto nástrojom
zlepšovať finančnú situáciu
a kvalitu života seniorov.
Tohtoročné zdvojnásobenie
je už výraznýmkrokom
k postupnej transformácii
vianočného príspevku,“ ho-
vorí v tejto súvislostiminis-
ter práce, sociálnych vecí
a rodiny SR JánRichter.
Ako uvádza ďalejminis-

terstvo, spôsob určenia výš-
ky príspevku je solidárny,
čímnižší dôchodok, tým
vyšší príspevok.
Pri dôchodku napríklad

250 eur dostane dôchodca
vianočný príspevok vo výške
185,60 eura, čo predstavuje
zvýšenie oprotiminulému
roku o 92, 80 eura. Pri tristo-
eurovomdôchodku to bude
167,60 eura namiesto vlaňaj-
ších 83,80 eura a napríklad
pri 400 eurách si tí skôr na-
rodení prilepšia o 131, 60
eura. Ak dôchodok dosiahne
658,50 eura, vianočný prís-

pevok bude vo výške 13 eur.
Tohtoročné výdavky na

vianočné príspevky sú na
úrovni približne 154,3mil.
eur.
Vianočný príspevok sa vy-

pláca od roku 2006. Nárok
naňmajú poberatelia sta-
robného, predčasného sta-
robného, invalidného,
vdovského, vdoveckého, si-
rotského a sociálneho dô-
chodku, ktorých suma dô-
chodku, resp. úhrnná suma
vyplácaných dôchodkov,
nepresiahne hornú hranicu
pre jeho poskytnutie.

Dostanú ho v decembri
s dôchodkom

Vianočný príspevok sa vy-
pláca v obdobímesiaca de-
cember počas poberania dô-
chodku vo výplatnom ter-
míne. Sociálna poisťovňa ho
vyplatí automaticky, o jeho
výplatu nebude potrebné
žiadať. z (RED)
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Ako to bude od januára

y Penzistav tomtorokupoberádôchodokv sume305
eur. Po zaokrúhlení je 2,9 percenta z tejto sumy – 8,85
eura. Pevná valorizačná suma je deväť eur. Dôchodcovi
teda priznajú zvýšenie penzie na 314 eur.
y Inýdôchodcapoberádôchodokv sume510eur–2,9
percenta z tejto sumy je po zaokrúhlení 14,8 eura. Pevná
valorizačná suma je aj v jeho prípade 9 eur, no valorizácia
percentom je pre neho výhodnejšia. Dôchodokmu zvýšia
na 524,80 eura.
y Ďalšídôchodcapoberánekrátenývdoveckýdôchodok
v sume 400 eur. Percentuálne zvýšenie v tomto prípade
bude 11,60 eura. Je to viac ako garantovaných deväť eur,
penzistovi sa zvýši dôchodok na sumu 411,60 eura.
y Dôchodcapoberánekrátenýstarobnýdôchodokvo
výške 500 eur a vdovský dôchodok, ktorý je krátený vo
výške 70 eur. Percentuálne zvýšenie nekráteného sta-
robného dôchodku by predstavovalo 14,50 eura a percen-
tuálne zvýšenie vdovského dôchodku by predstavovalo
2 eurá.Minimálna pevná suma zvýšenia nekráteného
starobného dôchodku bude pre rok 2020 na úrovni 9 eur
a v prípade kráteného vdovského dôchodku na úrovni
2,50 eura. V takomto prípade sa nekrátený starobný dô-
chodok zvýši percentuálne o 14,50 eura a krátený vdov-
ský dôchodok o minimálnu valorizačnú pevnú sumu
2,50 eura.

z Príklady sú iba ilustračné

z ilustr.foto: Pixabay

z ilustr.foto: Pixabay

OTÁZKA
Môžem pracovať na dohodu s odvodovou úľavou
a súčasne poberať predčasný starobný dôchodok?

Od 1. júla 2018môže pracovať na dohodu s odvodovou
úľavou aj poberateľ predčasného starobného dôchodku
bez toho, abymu Sociálna poisťovňa zastavila jeho vý-
platu. No príjem z tejto dohody nesmie presiahnuť za rok
2 400 eur. Ak presiahne, Sociálna poisťovňa zastaví vý-
platu predčasného starobného dôchodku a v ďalšomka-
lendárnom roku výplatu v januári obnoví a zúčtuje. Ak
by ste však vykonávali činnosť na základe dvoch alebo
viacerých dohôd, a len jedna z nich je dohoda s odvodo-
vou úľavou, nárok na výplatu predčasného starobného
dôchodku zanikne.
Zároveň treba zdôrazniť, že pri spisovaní žiadosti o pred-
časný starobný dôchodok ešte nemôžete pracovať na do-
hodu s odvodovou úľavou, teda byť dôchodkovo poistený.

z zdroj: Sociálna poisťovňa
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MINIMÁLNE PENZIE SMEROM NAHOR
OVPLYVNILO ŽIVOTNÉ MINIMUM
Od januára budúceho roku viac dostanú ľudia, ktorímajú nárok naminimálnu penziu a predčasní penzisti. Najnižšia hranicaminimálneho dôchodku
za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa zvýši z 278,90 euramesačne na sumu 285,90.

Vplyv na výškuminimálnej
penzie a predčasnej penzie
má suma životnéhominima.
Dátumomna jej stanovenie
bol prelompolrokov.
„Kýmdo konca júna 2019

na jednu dospelú osobu
predstavovala 205,07 eura, od
prvého júla je to 210,20 eura.
Od nej sa odvíja ajminimál-
na suma predčasnej penzie,
ktorúmusí žiadateľ o túto
dávku dosiahnuť, a porastú
aj sumyminimálneho dô-
chodku,“ informuje Peter
Višváder, riaditeľ odboru ko-
munikácie s verejnosťou So-
ciálnej poisťovne.

Ako to bude pri minimálnom
dôchodku

Pristavme sa najskôr primi-
nimálnomdôchodku.
Podľa Sociálnej poisťovne

podmienky nároku penzista
splní, ak získa najmenej 30
rokov kvalifikovaného ob-
dobia a suma jeho penzie
alebo úhrnu penzií bude
nižšia ako sumaminimál-
neho dôchodku.
Pritom treba zobrať do

úvahy, že do celkového dô-
chodkového príjmu sa zapo-
čítajú aj vdovské alebo vdo-
vecké dôchodky, dôchodky
zo systému sociálneho za-
bezpečenia policajtov a pro-
fesionálnych vojakov, dô-
chodky z cudziny a dôchod-
ky vyplácané z II. piliera.

O priznanieminimálneho
dôchodku netreba žiadať

„Najnižšia hranicamini-
málneho dôchodku za 30 ro-
kov kvalifikovaného obdobia
dôchodkového poistenia sa
zvýši z 278,90 euramesačne
na sumu 285,90. Súčet dô-
chodkových príjmov pois-
tenca, ktorýmá aspoň 30 ro-
kov kvalifikovaného obdobia
dôchodkového poistenia, od
1. januára 2020 nebude nižší
ako 285,90 euramesačne,“
objasňuje novinku Peter
Višváder.
O priznanieminimálneho

dôchodku nie je potrebné
žiadať, rozhodne o ňomSo-
ciálna poisťovňa.

Ktomá nárok

Nárok na zvýšenie dôchodku
naminimálny dôchodokmá
poberateľ
y starobnéhodôchodku

(aj keď bol predtýmpriznaný
ako predčasný starobný dô-
chodok)
alebo
y invalidnéhodôchodku

po dovŕšení dôchodkového
veku.

Podmienkynároku splní
poberateľ dôchodkuvtedy,
ak
y získanajmenej30ro-

kov kvalifikovaného obdobia
dôchodkového poistenia,
y výškadôchodkových

príjmov jenižšia ako výška
minimálneho dôchodku a
y požiadalo priznanie

všetkých dôchodkov,na
ktoré bymoholmať nárok
(napríklad poberateľka sta-
robného dôchodku – vdova
musí požiadať aj o priznanie
vdovského dôchodku).

Aká bude výška
minimálneho dôchodku

Do celkového dôchodkového
príjmu sa zahŕňajú
y starobnýdôchodokale-

bo invalidný dôchodok,
y vdovskýdôchodokale-

bo vdovecký dôchodok,
y výsluhovýdôchodok,
y invalidnývýsluhový

dôchodok,
y vdovský výsluhový

dôchodok alebo vdovecký
výsluhový dôchodok,

y čiastočný invalidný
dôchodok alebo invalidný
dôchodok podľa zákona č.
328/2002 Z. z. o sociálnom
zabezpečení v znení neskor-
ších predpisov,
y vdovskýdôchodokale-

bo vdovecký dôchodok a si-
rotský dôchodok z II. piliera
y dôchodokz cudziny,ak

je obdobný niektorému

z vyššie uvedených dôchod-
kov.
Pri invalidnomdôchodku

sa do celkového dôchodko-
vého príjmu zahŕňa aj
y starobnýdôchodok

a predčasný starobný dô-
chodok z II. piliera.

Pozostalostné dôchodky

Vdovský dôchodok, vdovecký
dôchodok alebo sirotský dô-
chodok sa nebudú zvyšovať
naminimálny dôchodok. Ak
zomrie poberateľ dôchodku
zvýšeného naminimálny
dôchodok, pozostalostné
dôchodky sa budú určovať
z dôchodku bez zvýšenia na
minimálny dôchodok.

Predčasní dôchodcovia – do
júna budúceho roku

Predčasní dôchodcovia sú
ďalšou kategóriou poberate-
ľov penzií, ktorých sa tiež
zmeny dotkli.
„Jednou z podmienok

vzniku nároku na predčasný
starobný dôchodok je to, že
jeho výška ku dňu, od ktoré-
ho poistenec žiada o jeho
priznanie, presahuje 1,2-
násobok životnéhominima
pre jednu plnoletú fyzickú
osobu, alebo ak si poistenec
sporil v II. pilieri, súčet
predčasného starobného
dôchodku z I. piliera a pred-
časného starobného dô-
chodku z II. piliera je vyšší
ako 1,2-násobok životného
minima,“ prízvukuje Peter
Višváder.

Treba zdôrazniť, že pred-
časnýmdôchodcomkaždý
mesiac zo sumy dôchodku
ubudne pol percenta za kaž-
dých začatých 30 dní odo dňa
vzniku nároku na predčasný
dôchodok.
Táto limitujúca okolnosť

platí až do dovŕšenia dô-
chodkového veku poberateľa
predčasného dôchodku.
Ďalšími podmienkami na

jeho priznanie jeminimálne
pätnásť odpracovaných ro-
kov a do riadneho starobné-
ho dôchodku nesmú žiada-
teľovi chýbať viac ako dva
roky.
Od 1. júla tohto roku

vzhľadomnanovú výšku ži-
votnéhominimanárok na
predčasný starobný dôcho-
dok vznikol od 252,30 eura
mesačne. Táto suma platí až
po výpočet novej hodnoty
životnéhominima, teda do
30. júna 2020.

z Viera Legerská

Ako sa zvýši minimálny dôchodok

Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia patríminimálny
dôchodok 278,90 eurmesačne, čo predstavuje 1,36-
násobok sumy životnéhominima (aj po 30. júni 2019, t.
j. až do 31. decembra 2019 sa na účely určenia sumy dô-
chodku zvýšeného naminimálny dôchodok použije
suma životnéhominima platná 1. januára 2019 (205,07
eur), od 1. januára 2020 sa na účely určenia sumy dô-
chodku zvýšeného naminimálny dôchodok použije
suma životnéhominima platná od 1. júla 2019 (210,20
eur).
Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia nad základ-
nú hranicu 30 rokov saminimálny dôchodok zvýši:
y odvepercentásumyživotnéhominimaza31. až39.
rok kvalifikovaného obdobia a
y otripercentásumyživotnéhominimaza40.a ďalší
rok kvalifikovaného obdobia.

Čo je kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia

Obdobie dôchodkového poistenia získané:
y pred1. januárom1993 (započítajúsavšetkydnidô-
chodkového poistenia),
y od1. januára1993 (započítajúsa lendnizískanév ka-
lendárnom roku, za ktorý patrí osobnýmzdový bod
najmenej v hodnote 0,241, teda ročný príjembol naj-
menej 24,1 percenta priemernejmzdy).Orientáciu
v otázkeminimálneho ročného príjmunájdete
v tabuľke na tejto strane.
Kvalifikovanýmobdobím je aj obdobie dôchodkového
poistenia získané
y vcudzine (započítasaceléobdobie, ak jepotvrdené
príslušnou inštitúciou),
y vkalendárnomroku,v ktoromboli splnenépod-
mienky nároku na dôchodok alebo bol priznaný dôcho-
dok,
y odvznikunárokuna invalidnýdôchodokdodovŕše-
nia dôchodkového veku.

Kvalifikované
obdobia

Orientáciu v otázkemi-
nimálneho ročného príj-
munájdete v nasledujú-
cej tabuľke. Ak ste napr. za
rok 1993 zarobili najmenej
15 550 Sk, alebo ak ste za
rok 2009 zarobili najme-
nej 2 152,21 eur atď., ide
o obdobia, ktoré sa zapo-
čítavajú.

Rok /Min. ročný príjem

1993 15 550,00 Sk
1994 18 195,00 Sk
1995 20 800,00 Sk
1996 23 572,00 Sk
1997 26 671,00 Sk
1998 28 917,00 Sk
1999 31 013,00 Sk
2000 33 042,00 Sk
2001 35 745,00 Sk
2002 39 058,00 Sk
2003 41 527,00 Sk
2004 45 747,00 Sk
2005 49 936,00 Sk
2006 54 235,00 Sk
2007 58 239,00 Sk
2008 62 968,00 Sk
2009 2 152,21 eur
2010 2 223,03 eur
2011 2 272,17 eur
2012 2 327,10 eur
2013 2 382,02 eur
2014 2 480,31 eur
2015 2 552,58 eur
2016 2 636,41 eur
2017 2 757,83 eur
2018 2 928,39 eur

FAKTY

TABUĽKA

z ilustr.foto: Pixabay
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ZAHRANIČIE
Minimálny dôchodokmôže
mať aj dôchodca žijúci v za-
hraničí.Má to ale svoje pod-
mienky.

Čo treba na poberanie
dôchodku za hranicami

Ak poberateľ dôchodku žijúci
v zahraničí splní zákonom
stanovené podmienky,má
nárok naminimálny dôcho-
dok rovnako ako poberateľ
dôchodku žijúci na území
Slovenskej republiky.
Podmienkou však je, že

takémuto poberateľovi So-
ciálna poisťovňa vypláca
starobný dôchodok alebo in-
validný dôchodok po dovŕ-
šení dôchodkového veku
a zároveň spĺňa všetky zá-
konné podmienky nároku na
minimálny dôchodok.
Okrem iných podmienok

musí poisťovňa pri nároku
naminimálny dôchodok
brať do úvahy všetky dô-
chodkové príjmy poberateľa,
teda aj to, či poberá dôcho-
dok zo zahraničia.

Poisťovňa dorovná to, čomu
patrí

„Ak teda poisťovňa vyráta
žiadateľovi o starobný dô-
chodok nízku sumudô-
chodku, automaticky, bez
jeho osobitnej žiadostimu
v prípade, že počas aktívne-
ho pracovného života získal
najmenej 30 rokov tzv. kva-
lifikovaného obdobia dô-
chodkového poistenia, do-
rovná jeho nižší dôchodok do
výšky stanovenéhomini-
málneho dôchodku. Bude
teda dostávať pre neho vý-
hodnejšiu, vyššiu sumudô-
chodku,“ informuje hovorca
poisťovne Peter Višváder.

Suma závisí od rokov
kvalifikovaného obdobia

V tomto roku predstavuje
najmenšíminimálny dô-
chodok pri 30 rokoch kvali-
fikovaného obdobia výšku
278,90 eura, v budúcom to
bude 285,90 eura.
Sumaminimálneho dô-

chodku sa pritom zvyšuje
v závislosti od počtu rokov
kvalifikovaného obdobia,
teda čím je ich viac, tým
vyšší je ajminimálny dô-
chodok. Napr. pri 45 rokoch
kvalifikovaného obdobia to
je v tomto roku 352,80 eura.

Najviac dôchodkov sa
vypláca do Čiech

Vminulom roku Sociálna
poisťovňa najviac dôchod-
kových dávok vyplácaných
do zahraničia zasielala do
krajín Európskej únie
a Európskeho hospodárske-
ho priestoru – bolo ich
285 103.
Najviac dôchodkov z tohto

počtu pritom smerovalo do
Českej republiky (144 366),
Nemecka (39 355) a Rakúska
(28 238).

z (TASR)

Príklady – ako sa zvýši minimálny dôchodok
od roku 2020

Dôležité:
Uvádzamepríklady súvisiace s minimálnymdô-
chodkomza 30 rokov kvalifikovaného obdobia dô-
chodkového poistenia, ktoré budú aktuálne od janu-
ára budúceho roku.

Zvýšenie dôchodku = výškaminimálneho dôchodku –
celkový dôchodkový príjem

y Príkladč. 1
Poberateľ starobného dôchodku 225,60 eurmesačne zís-
kal tridsať rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového
poistenia.Minimálny dôchodok je 285,90 eurmesačne,
čo predstavuje 1,36-násobok sumy životnéhominima.
Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, pretomu Sociálna
poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 60,30 eur (285,90
eur – 225,60 eur = 60,30 eur) naminimálny dôchodok
285,90 eurmesačne.

y Príkladč.2
Poberateľ dôchodku poberá okrem starobného dôchodku
vyplácaného Sociálnou poisťovňou v sume 225,60 eur
mesačne aj dôchodok z Rakúska v sume 50,50 eurme-
sačne. Celkový dôchodkový príjem tohto poberateľa dô-
chodku je tak 276,10 eur zamesiac, teda (225,60 eur +
50,50 eur).

Za 30 rokov kvalifikovaného obdobiamánárok namini-
málny dôchodok 285,90 eurmesačne. Sumaminimálne-
ho dôchodku je vyššia ako celkový dôchodkový príjem,
preto Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 9,80
eurmesačne, to znamená o rozdielmedziminimálnym
dôchodkoma výškou celkového dôchodkového príjmu
(285,90eur – 276,10 eur = 9,80 eur).

Nová suma starobného dôchodku vyplácaného Sociál-
nou poisťovňou bude 235,40 eurmesačne (225,60 eur +
9,80 eur). Poberateľovi naďalej patrí aj dôchodok z Ra-
kúska v nezmenenej sume 50,50 eurmesačne. Celkový
dôchodkový príjem sa tak zvýši o 9,80 eur na sumu
285,90 eurmesačne (235,40 eur + 50,50 eur).

z zdroj: Sociálna poisťovňa

PÁR ČÍSEL

SLOVÁCI CHCÚ ÍSŤ DO DÔCHODKU SKÔR AKO INÍ EURÓPANIA
Od 1. júla tohto roku platí ústavný zákon, ktorý stanovil vek odchodu do dôchodku na 64 rokov. Ešte stále je to jeden
z najnižších rokov odchodu do dôchodku v rámci Európskej únie. Nad výškou dôchodkov teraz visí otáznik.

Od 1. júla tohto roku platí
ústavný zákon, ktorý stano-
vil vek odchodu do dôchodku
na 64 rokov. Ešte stále je to
jeden z najnižších rokoch
odchodu do dôchodku
v rámci Európskej únie.
Už je to rozhodnuté, hra-

nica posúvania veku odcho-
du do penzie sa definitívne
zastavila na 64 rokoch. Od
1. júla začal platiť ústavný
zákon, ktorý tento vek napl-
no zaklincoval. Zákon vo
svojich ustanovizniach za-
hŕňa, že dôchodky budú na-
ďalej vyplácané z takzvané-
ho priebežne financovaného
dôchodkového systému
a systému starobného dô-
chodkového sporenia. Štát
podľa tohto zákona podpo-
ruje aj dobrovoľné dôchod-
kové sporenie.
Ženy, ktoré vychovali as-

poň jedno dieťa, budúmôcť
podľa novelizovaného
ústavného zákona odísť do
dôchodku ešte skôr. Pri
dvoch deťoch je to 63 rokov,
za tri a viac detímôže žena

odísť do dôchodku po dovŕ-
šení 62,5 roka.
Nad výškou dôchodkov ale

po tejto novelizácii stále zo-
stal visieť otáznik. Jej opo-
nenti sa obávajú ich budú-
ceho vyplácania. Slovensko
sa ešte stále radí k európ-
skymkrajinám s najnižším

odchodomdo dôchodku
a vzhľadomna vývoj demo-
grafie na stále rastúci počet
dôchodcov bude časom
v pracovnomprocese odvody
tvoriť čorazmenej ekono-
micky činných ľudí. Odpo-
rúčanie Európskej únie je 70
rokov. z zdroj: TASR

EURÓPA
Porovnanie dôchodkového veku v EÚ

Krajina Muži Ženy
Belgicko 65 65
Česko 63r a 4m 58r a 8m – 62r a 8m
Dánsko 65 – 67 65 – 67
Fínsko 65 65
Francúzsko 60 – 62 60 – 62
Grécko 62 – 67 62 – 67
Holandsko 66 – 68 66 – 68
Chorvátsko 65 – 67 61r a 6m – 67
Írsko 66 – 68 66 – 68
Litva 63 – 65 63 – 65
Luxembursko 65 65
Maďarsko 62 – 65 62 – 65
Nemecko 65 – 67 65 – 67
Nórsko 67 67
Poľsko 65 – 67 60 – 67
Portugalsko 66r a 4m 66r a 4m
Rakúsko 65 60
Slovinsko 65 65
Španielsko 65 64
Švajčiarsko 65 64
Švédsko 66 63
Taliansko 66r a 7m 65r a 7m – 66r a 7m
Veľká Británia 65 65

z zdroj: Finančný kompas.sk

z ilustr. foto: Pixabay

Zavolajte na naše
bezplatné telefónne číslo

0800 162 162
www.stannah.sk 
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Spôsobujú vám schody problém?

Viac ako
600 000
Stannah
zákazníkov

na svete

Stannah Vám ponúka stoličkové 
výťahy na všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, ako 
získať na zakúpenie štátny 
peňažný príspevok.
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Operáciu sivého zákalu nie je potrebné odkladať

Ochorenie sietnice je potrebné 
podchytiť včas, hrozí i strata zraku!

Máte viac ako šesťdesiat rokov 
a máte pocit, že horšie vidíte? Po-
tom je možné, že vás trápi sivý zá-
kal. Toto časté ochorenie kompliku-
je život mnohým seniorom, pritom 
sa dá veľmi jednoducho vyriešiť. Na 
otázky pacientov k sivému zákalu 
odpovedá MUDr. Ján Sokolík, pri-
már Očného centra Sokolík v Tren-
číne, ktoré sa na liečbu a operácie 
sivého zákalu špecializuje. 

Čo je to sivý zákal a podľa čoho 
pacient spozná, že ho má?

Sivý zákal je stav, pri ktorom dochá-
dza k  zníženiu priehľadnosti ľudskej 
šošovky, a to najčastejšie v dôsledku 
starnutia. Väčšinou sa objavuje vo ve-
ku 60 až 75 rokov a príznakom je za-
hmlené, zhoršené a skreslené videnie 
do blízka i do diaľky, a tiež citlivosť na 
svetlo. Sivý zákal nie je možné odstrá-
niť inak ako operáciou a neexistuje iný 
spôsob jeho liečby. Pacient by teda 
operáciu nemal odkladať a mal by ju 
podstúpiť vo chvíli, kedy ho sivý zákal 
obmedzuje v bežnom živote. 

Ako prebieha operácia sivého zá-
kalu?

Ide o úplne bezpečný, bezbolestný 
a  rýchly chirurgický zákrok, ktorého 
nie je potrebné sa obávať. Počas ope-
rácie sa ľudská očná šošovka nahrá-
dza umelou šošovkou. Operácia trvá 
asi 15 minút a vykonáva sa miestnym 
znecitlivením kvapkami. Oko je do 

druhého dňa zakryté náplasťou a po 
jej zložení už pacient okom vidí. V Oč-
nom centre Sokolík v Trenčíne je ope-
rácia sivého zákalu hradená všetkými 
zdravotnými poisťovňami. 

Môžem si vybrať z  rôzne kvalit-
ných vnútroočných šošoviek?

V Očnom centre Sokolík ponúkame 
kvalitné vnútroočné šošovky americ-
kého výrobcu Lenstec. Pacient má 
buď na výber monofokálne šošovky, 
ktoré mu po operácii zlepšia videnie 
na jednu vzdialenosť podľa jeho voľ-
by, alebo si môže zvoliť multifokálne 
vnútroočné šošovky, vďaka ktorým 
uvidí kvalitne do blízka i  do diaľky 
a úplne sa tak zbaví závislosti na oku-
liaroch. Vnútroočná šošovka zostáva 

v oku po celý život, už sa nevymieňa, 
preto má pacient jedinečnú možnosť 
výberu, ako sa bude po operácii poze-
rať na svet. 

Ovplyvňuje operáciu odstránenia 
sivého zákalu ročné obdobie?

Vôbec nie. Operáciu sivého zákalu 
je možné podstúpiť v  ktoromkoľvek 
ročnom období. Dokonca už ustupu-
je i  trend, kedy pacienti na operácie 
nechceli chodiť v  lete. Už na druhý 
deň po operácii pacient operovaným 

okom vidí. Po operácii je síce nutné 
dodržiavať kľudový režim, ale to nijako 
nebráni bežným aktivitám.

Prečo prísť na operáciu ku Vám, 
do Očného centra Sokolík?

V  Očnom centre Sokolík sme 
úspešne uskutočnili už viac ako 
10  000 vnútroočných operácií, čo 
svedčí o obrovskej dôvere pacientov. 
Teší ma, že sú medzi nimi i naši prí-
buzní a známi. Najväčšia odmena za 
našu prácu je spokojný pacient, ktorý 
nás odporučí ďalej svojim blízkym, 
priateľom, a tí opäť ďalej a ďalej. Je 
to zásluha celého kolektívu. Pacien-
ti oceňujú nielen výborný výsledok 
práce, ale i rodinné prostredie centra 
a profesionálny, a zároveň ľudský prí-
stup celého personálu ku každému 
pacientovi. To všetko je dôvod, prečo 
prísť práve k nám.

Ochorenie sietnice je vždy 
veľmi závažné a  často ne-
vratné, môže viesť až k stra-
te zraku. Dôležitá je včasná 
diagnostika a  neodkladné 
začatie liečby. 

Mnoho ochorení sietnice 
vo svojom počiatku prebieha 
skryto a až v pokročilom štádiu 
sa prejaví zhoršeným videním, 
ktoré však v tú chvíľu už nie je 
možné napraviť, iba spomaliť. 
Každý po 35. roku života by 
teda mal podstúpiť špeciálne 
vyšetrenie sietnice (tzv. OCT 
angiografiu), ktorá dokáže od-
haliť mnoho očných ochorení 
v  počiatočnom štádiu, kedy 
pacient ešte žiadne príznaky 
nepociťuje. 

„OCT angiografia je revoluč-
ná zobrazovacia metóda sietni-
ce, ktorá oproti štandardnému 
OCT zobrazuje nielen stav jed-
notlivých vrstiev sietnice, ale 
zároveň i  funkčnosť všetkých 
jej štruktúr,“ vysvetľuje MUDr. 
Dana Černohubá, odborná le-
kárka Očného centra Sokolík, 
ktoré sa špecializuje na liečbu 
sietnice a  sklovca. Špeciálne 
skenovanie sietnice dokáže 
odhaliť závažné ochorenie siet-
nice (diabetická retinopatia), 
ochorenie makuly, odchlípenie 
sietnice a ďalšie degeneratívne 
zmeny na sietnici. Vyšetrenie 
pomocou OCT angiografie je 
rýchle, bezpečné, naviac úplne 
bezbolestné a bez vnútrožilné-
ho použitia kontrastných látok. 

Očné centrum Sokolík má 
špecializované centrum pre 
liečbu ochorení sietnice (tzv. 
vitreoretinálne centrum), 
v  rámci ktorého pacient získa 
kompletnú starostlivosť na 
jednom mieste – od diagnos-
tiky až po následnú chirurgic-
kú liečbu. „Pracovísk, ktoré sa 
zaoberajú komplexnou liečbou 
sietnice je v súčasnej dobe veľ-

mi málo a  pacienti tak často 
musia čakať až pol roka na ob-
jednanie. Bohužiaľ pri ochorení 
sietnice si pacienti čakanie ne-
môžu dovoliť. V našom centre 
máme pre ochorenie sietnice 
pre pacientov minimálne ob-
jednávacie lehoty a najmoder-
nejšie diagnostické a liečebné 
prístroje,” hovorí MUDr. Dana 
Černohubá.  

50% ľudí 
nad 65 rokov

70% ľudí 
nad 75 rokov

Sivým zákalom trpí

Šanca vybrať si, 
ako sa po zákroku
budete pozerať 
na svet, je pri operácii sivého 
zákalu úžasný bonus.“

NÁVRAT DO SVETA FARIEB
Očné centrum Sokolík je súkromné centrum, 
ktoré poskytuje očnú zdravotnú starostlivosť 
už od roku 2010. Poskytujeme vysokú kvalitu 
operácií a vyšetrení, garantovanú výborným 
technickým zázemím a excelentnými operatérmi.

POISTENCI ZP UNION MAJÚ OCT VYŠETRENIE V HODNOTE 30 EUR ZDARMA!

Váš zrak bude v Očnom centre Sokolík 
v tých najlepších rukách!

• Vyšetrenie a operácia sivého zákalu
• Liečba sietnice a sklovca
• Liečba zeleného zákalu
• Liečba vekom podmienenej makulárnej 
   degenerácie (VPMD)
• Preventívne komplexné vyšetrenie

OPERÁCIU SIVÉHO ZÁKALU NIE JE TREBA ODKLADAŤ
Máte viac ako šesťdesiat rokov a máte pocit, že horšie vidíte? Potom je možné, že vás trápi sivý zákal.
Toto časté ochorenie komplikuje život mnohým seniorom, pritom sa dá veľmi jednoducho vyriešiť.
Na otázky pacientov k sivému zákalu odpovedá MUDr. Ján Sokolík, primár Očného centra Sokolík
v Trenčíne, ktoré sa na liečbu a operácie sivého zákalu špecializuje. 

Čo je to sivý zákal a podľa čoho
pacient spozná, že ho má?
Sivý zákal je stav, pri ktorom dochádza     
k zníženiu priehľadnosti ľudskej šošovky, 
a to najčastejšie v dôsledku starnutia. 
Väčšinou sa objavuje vo veku 60 až 75 
rokov a príznakom je zamlžené, zhoršené 
a skreslené videnie do blízka i do diaľky a 
tiež citlivosť na svetlo. Sivý zákal nie je 
možné odstrániť inak ako operáciou a 
neexistuje iný spôsob jeho liečby. Pacient 
by teda operáciu nemal odkladať a mal 
by ju podstúpiť vo chvíli, kedy ho sivý 
zákal obmedzuje v bežnom živote.

Ako prebieha operácia sivého 
zákalu?
Ide o úplne bezpečný, bezbolestný a 
rýchly chirurgický zákrok, ktorého nie je 

potrebné sa obávať. Počas operácie sa 
ľudská očná šošovka nahrádza umelou 
šošovkou. Operácia trvá asi 15 minút a 
vykonáva sa miestnym znecitlivením 
kvapkami. Oko je do druhého dňa zakryté 
náplasťou a po jej zložení už pacient        
na oko vidí. V Očnom centre Sokolík            
v Trenčíne je operácia sivého zákalu 
hradená všetkými zdravotnými              
poisťovňami. 

Môžem si vybrať z rôzne kvalitných 
vnútroočných šošoviek?
V  Očnom centre Sokolík ponúkame       
kvalitné vnútroočné šošovky amerického 
výrobcu Lenstec. Pacient má buď               
na výber monofokálne šošovky, ktoré mu 
po operácii zlepšia videnie na jednu 
vzdialenosť podľa jeho voľby, alebo si 
môže zvoliť multifokálne vnútroočné 

šošovky, vďaka ktorým uvidí kvalitne        
do blízka i do diaľky a úplne sa tak zbaví 
závislosti na okuliaroch. Vnútroočná 
šošovka zostáva v oku na celý život, už sa 
nevymieňa, preto má pacient jedinečnú 
možnosť výberu, ako sa bude po operácii 
pozerať na svet.

Ovplyvňuje operáciu odstránenia 
sivého zákalu ročné obdobie?
Vôbec nie. Operáciu sivého zákalu je 
možné podstúpiť v ktoromkoľvek ročnom 
období. Dokonca už ustupuje i trend, 
kedy pacienti na operácie nechceli chodiť 
v lete. Už na druhý deň po operácii 
pacient na operované oko vidí.                   
Po operácii je síce nutné dodržiavať 
kľudový režim, ale to nijako nebráni 
bežným aktivitám.

„ŠANCA VYBRAŤ SI, AKO SA PO ZÁKROKU
BUDETE POZERAŤ NA SVET, JE PRI OPERÁCII

SIVÉHO ZÁKALU ÚŽASNÝ BONUS.“

POMÁHAME VÁM VIDIEŤ
JASNÝ SVET

OPERÁCIA SIVÉHO ZÁKALU
JE PLNE HRADENÁ VŠETKÝMI
ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI. 

VOLAJTE:
TEL.: 032/65 56 060
MOBIL: 0904 146 537
WWW.OCNESOKOLIK.SK

OCT VYŠETRENIE ZDARMA
PRE OSOBY STARŠIE AKO
65 ROKOV
Objednajte sa na preventívne vyšetre-
nie do 31.10.2017 a po predložení 
tohto kupónu získajú pacienti
poisťovne Dôvera naviac ZDARMA OCT 
vyšetrenie v hodnote 25 EUR a pacienti 
poisťovní VšZP a Union OCT vyšetrenie 
za zvýhodnenú cenu 10 EUR. OCT 
vyšetrenie nie je NIKDY hradené z 
verejného zdravotného poistenia. 
Pri objednaní uveďte:
„TRENČIANSKE ECHO“.

Pomocou OCT vyšetrenia špecializovaný 
lekár dokáže včas zachytiť očné ochorenie 
ako je makulárna degenerácia, zelený zákal, 
nádorové ochorenie oka alebo opuch na 
sietnici u pacientov s cukrovkou. Presným 
meraním je možné sledovať i následný vývoj 
ochorenia a účinnosť zavedenej terapie. 

VOLAJTE  
0904 146 537 

Očné centrum Sokolík, s.r.o.
Jilemnického 532/2
budova ALFA (bývalý Slovakotex)
Trenčín
recepcia@ocnesokolik.sk
www.ocnesokolik.sk
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Na otázky pacientov k sivému zákalu odpovedá MUDr. Ján Sokolík, primár Očného centra Sokolík
v Trenčíne, ktoré sa na liečbu a operácie sivého zákalu špecializuje. 
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Ako prebieha operácia sivého 
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rýchly chirurgický zákrok, ktorého nie je 

potrebné sa obávať. Počas operácie sa 
ľudská očná šošovka nahrádza umelou 
šošovkou. Operácia trvá asi 15 minút a 
vykonáva sa miestnym znecitlivením 
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hradená všetkými zdravotnými              
poisťovňami. 

Môžem si vybrať z rôzne kvalitných 
vnútroočných šošoviek?
V  Očnom centre Sokolík ponúkame       
kvalitné vnútroočné šošovky amerického 
výrobcu Lenstec. Pacient má buď               
na výber monofokálne šošovky, ktoré mu 
po operácii zlepšia videnie na jednu 
vzdialenosť podľa jeho voľby, alebo si 
môže zvoliť multifokálne vnútroočné 

šošovky, vďaka ktorým uvidí kvalitne        
do blízka i do diaľky a úplne sa tak zbaví 
závislosti na okuliaroch. Vnútroočná 
šošovka zostáva v oku na celý život, už sa 
nevymieňa, preto má pacient jedinečnú 
možnosť výberu, ako sa bude po operácii 
pozerať na svet.

Ovplyvňuje operáciu odstránenia 
sivého zákalu ročné obdobie?
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možné podstúpiť v ktoromkoľvek ročnom 
období. Dokonca už ustupuje i trend, 
kedy pacienti na operácie nechceli chodiť 
v lete. Už na druhý deň po operácii 
pacient na operované oko vidí.                   
Po operácii je síce nutné dodržiavať 
kľudový režim, ale to nijako nebráni 
bežným aktivitám.

„ŠANCA VYBRAŤ SI, AKO SA PO ZÁKROKU
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Pri objednaní uveďte:
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ZMLUVY 

SO VŠETKÝMI 

ZDRAVOTNÝMI 

POISŤOVŇAMI

tp9307160
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Kde si pýtať odpovede
na otázky súvisiace

s dôchodkom

Vašímadresátom je So-
ciálna poisťovňa
y Nabezplatnomtele-
fónnomčísle 0800 123 123
y Môžetevyužiť formu-
lár pre otázky na inter-
netovej stránke Sociálnej
poisťovne (www.socpo-
ist.sk)
y Môžetevyužiťosobnú
návštevu v pobočkách
Sociálnej poisťovne
y Môžetevyužiť
Informačno-poradenské
centrumv ústredí So-
ciálnej poisťovne, Brati-
slava naUl. 29. augusta 8

ZMENY PRE DÔCHODCOV 
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ODCHOD DO DÔCHODKU.
AKO SI HO VYBAVÍM
Na papiere k penzii treba časový predstih.
Na taký dôležitý krok, akým
je odchod do dôchodku, sa
treba dobre a v predstihu
pripraviť. A hoci podstatnú
časť administratívy spojenej
s vypracovaním žiadosti
a výpočtomdôchodkumána
starosti Sociálna poisťovňa,
pre tieto úkony potrebuje
viacero dokladov.
Tie by simal človek, ktorý

sa chystá do penzie, pripra-
viť dopredu. Najmä v tom
prípade, ak Sociálna pois-
ťovňa neeviduje všetky jeho
zamestnania, vrátane zá-
robkov.

Ako treba postupovať pri
vybavovaní dôchodku

Konanie o priznaní starob-
ného dôchodku sa začína pí-
somnou žiadosťou, ktorou
na uplatní nárok na dôcho-
dok a nárok na jeho výplatu.
Za deň uplatnenia týchto
nárokov sa považuje ten deň,
keď žiadateľ prvý raz požia-
dal Sociálnu poisťovňu
o spísanie žiadosti a prizna-
nie dôchodku.
Ak nastane situácia, že

žiadateľ je v tomto čase pra-
covne neschopný, poberá
nemocenskú, je vhodné po-
žiadať o priznanie starobné-
ho dôchodku až vtedy, keď je
známy deň zániku nároku na
spomínané dávky.

Kto spisuje žiadosť

Žiadosť spisuje pobočka So-
ciálnej poisťovne v mieste
trvalého bydliska žiadateľa.
Ak sa žiadateľ prechodne
zdržiavamimo svojho trva-
lého bydliska a nie je schop-
ný podať žiadosť tam,môže
ju spísať aj pobočka v jeho
prechodnombydlisku.
Môže sa stať, že žiadateľ je

vo výkone trestu odňatia
slobody, vtedy sa žiadosť po-
dáva prostredníctvomZboru
väzenskej a justičnej stráže.
Ak žiadateľ nemána území
Slovenskej republiky trvalý
pobyt, žiadosť spisuje ústre-
die Sociálnej poisťovne.

Čo skomplikuje
posudzovanie žiadosti

Ak žiadateľ nemá pohroma-
de všetky hodnoverné do-
klady, posudzovanie jeho
žiadosti sa skomplikuje
a predĺži. Žiadosť, v ktorej
chýbajú, si vyžaduje doda-
točné zisťovanie, čomá
spravidla za následok, že
o žiadosti nie jemožné včas
rozhodnúť.
Dôležitá je aj komunikácia

so zamestnávateľom žiada-
teľa. Keďže pripravuje pre
Sociálnu poisťovňu dôležité
doklady – evidenčný list dô-
chodkového poistenia a po-
tvrdenie o vymeriavacom
základe, oznamuje žiadateľ
fakt, že si hodlá podať žia-
dosť o dôchodok, v potreb-
nompredstihu aj zamestná-
vateľovi.
Zamestnávateľ je povinný

zo zákona tieto doklady za-
mestnancomposkytnúť.
Pri žiadosti o starobný dô-

chodok spätne aj za obdobie,
v ktorom sa žiadateľovi vy-
plácala dávka v hmotnej
núdzi a príspevky k dávke
v hmotnej núdzi, Sociálna
poisťovňa odporúča predlo-
žiť aj doklad orgánu, ktorý
tieto dávky vyplácal.
Tento doklad bymal obsa-

hovať sumy spomínaných
dávok.
Treba byť pripravený aj na

ďalšiu osobitnú okolnosť. Ak
žiadateľovi o starobný dô-
chodok bol nariadený výkon
rozhodnutia so zrážkami zo
mzdy (z iných príjmov),
k žiadosti je potrebné doložiť
aj príslušné uznesenie o tej-
to okolnosti a potvrdenie
o výške dosiaľ vykonaných
zrážok.

Výsluhoví dôchodcovia sú
osobitná kapitola

Žiadatelia výsluhového dô-
chodku alebo invalidného
výsluhového dôchodku to
majú zložitejšie. K ich žia-
dosti treba doložiť potvrde-
nie o dobe služobného po-
meru, ktorý vydáva prísluš-
ný útvar sociálneho zabez-
pečeniaministerstva alebo
Vojenský úrad sociálneho
zabezpečenia, ktorý výslu-
hový dôchodok alebo inva-
lidný výsluhový dôchodok
vypláca.
Sociálna poisťovňa ďalej

na svojej stránke uvádza, že
ak žiadateľ získal aj obdobie
výkonu služby príslušníka
Policajného zboru, Sloven-
skej informačnej služby,
Národného bezpečnostného
úradu, Zboru väzenskej
a justičnej stráže, Železnič-
nej polície, colníka, Hasičs-
kého a záchranného zboru,
Horskej záchrannej služby,
ako aj príslušníka ozbroje-
ných síl, ktorý vykonáva
profesionálnu službu alebo
vojaka, je potrebné potvrde-
nie, či získanou dobou vý-
konu služby žiadateľ o sta-
robný dôchodok spĺňa pod-
mienky nároku na výsluho-

vý dôchodok alebo invalidný
výsluhový dôchodok.

Ako sa vyplácajú dôchodky

Pokiaľ sa nežiada o iný spô-
sob výplaty dôchodku, je
potrebné požiadať o zriade-
nie účtu na výplatu dôchod-
ku v banke, s ktorou Sociálna
poisťovňa uzatvorila zmluvu
na bezhotovostné poukazo-
vanie dávok na účet.
V praxi existujú aj iné

okolnosti poukazovania dô-
chodku. Poberateľovi dávky,
ktorému sa poskytuje sta-
rostlivosť v zariadení sociál-
nych služieb a nepožiadal
o iný spôsob výplaty, sa dô-
chodok vypláca prostred-
níctvomhromadného pou-
kazu do tohto zariadenia.
A fyzickej osobe, ktorá je

vo výkone väzby alebo vo
výkone trestu odňatia slo-
body, sa dôchodok vypláca
prostredníctvom tohto
ústavu.
Dôležité je uvedomiť si, že

príjemca dôchodkovej dávky
je zo zákona povinný ozná-
miť Sociálnej poisťovni do
ôsmich dní každú zmenu
v údajoch uvedených v žia-
dosti o dôchodok.

z zdroj: Sociálna poisťovňa

z ilustr. foto: Pixabay

Aký dôchodok možno
žiadať

y Starobný

y Predčasnýstarobný

y Invalidný (vtedy je
povinný zúčastniť sa na
posudzovaní poklesu
schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť)

y Vdovský, resp.vdovec-
ký

y Sirotský

Príjemca je povinný dô-
chodkovú dávku alebo jej
časť vrátiť odo dňa, od
ktoréhomunepatrila
v poskytovanej sume.
Stane sa tak vtedy, ak ne-
splnil niektorú zo svojich
povinností uložených
zákonomo sociálnom
poistení, alebo prijímal
sociálnu dávku, hoci ve-
del, že samu vyplatila
neprávom.
Takáto situáciamôže na-
stať aj vtedy, ak vedome
spôsobil, že samu dô-
chodková dávka alebo jej
časť vyplatila neprávom.

Údaje pre výpočet výšku
dôchodku

Aby ste simohli vyrátať
výšku vášho budúceho
dôchodku,musítemať
k dispozícii tieto údaje:

y Informácieo stave in-
dividuálneho účtu pois-
tenca do 31. 12. 2003
y Informácieo zmenách
stavu individuálneho
účtu poistenca od 1. 1.
2004

Ak údaje nemáte, treba
o ne požiadať Sociálnu
poisťovňu. Najlepšie v jej
pobočke v mieste vášho
trvalého bydliska.

DOPLATKY
Platí zásada, že čím vyššie
odvody na dôchodkové pois-
tenie odvádzate, týmvyššia
bude suma vášho budúceho
dôchodku. Ak ste pred dô-
chodkom,môžete si poistné
doplatiť. Sú tu ale zákonné
obmedzenia.

Na výpočet dôchodku
použite kalkulačku

Odvody na dôchodkové po-
istenie strháva ľuďompria-
mo ich zamestnávateľ, živ-
nostníci, ktorí sú povinne
poistení,musia platiť odvo-
dy každýmesiac sami.
Platí zásada – čím sú vyš-

šie odvody, týmvyššia bude
suma vášho budúceho dô-
chodku.
Ak si chcete vypočítať

výšku svojho dôchodku,
stačí na to kalkulačka uve-
rejnená na internetovej
stránke Sociálnej poisťovne.

Môžete využiť dodatočné
odvody

Ak ste v preddôchodkovom
veku,môžete využiť doda-
točné odvody. Sociálna pois-
ťovňa upozorňuje, že o to
treba požiadať na predpísa-
nom tlačive v jej pobočkách
podľa trvalého bydliska žia-
dateľa.
Treba zobrať do úvahy, že

nie každý spĺňa zákonom
stanovené podmienky na
dodatočné zaplatenie poist-
ného.
Využívajú ho najmä pois-

tenci, ktorí nemajú dosta-
točne dlhé obdobie dôchod-
kového poistenia pre pri-
znanie nároku na dôchodok,
nomôžu ho doplatiť iba za
obdobie od 1. 1.2004.

Zákon vymedzuje obdobie
doplatkov

Zákon vymedzuje, že sa tak
môže stať iba za obdobie,
počas ktorého sa sústavne
pripravovali na povolanie
štúdiomna strednej či vyso-
kej škole, boli zaradení do
evidencie nezamestnaných,
mali prerušené dôchodkové
poistenie pre rodičovskú do-
volenku alebo neplatené
voľno alebo boli zamestnan-
cami s odvodovou úľavou.
V takomto prípade sa po-

istné dopláca najmenej
z minimálneho vymeriava-
cieho základu stanového za
kalendárny rok, za ktorý sa
poistné dopláca. Na starobné
poistenie je to 18 percent
z vymeriavacieho základu
a na invalidné poistenie
6 percent z vymeriavacieho
základu.
Dodatočné doplatenie po-

istného nie jemožné za ob-
dobie, v ktorom ste boli po-
vinne poistení ako zamest-
nanci alebo živnostníci.

z zdroj: Sociálna poisťovňa

OBČAN

DÔLEŽITÉ

Prílohu týždenníkovMY
Zmenypredôchodcov

pripravila:VieraLegerská

OTÁZKY
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ZMENY PRE DÔCHODCOV 

Kalkulačka
na informatívny výpočet dôchodku z I. piliera

je uverejnená na internetovej stránke Sociálnej poisťovne

Hoci na internetovej stránke Sociálnej poisťovne je podrobný návod, ako simožno vyrá-
tať dôchodok, nie je to také jednoduché. Do kalkulačky treba „nahádzať“ údaje, ktoré
musítemať k dispozícii.Musia byť hodnoverné, inak vám systémnevypočíta dôchodok,
ktorý bude reálny.

O pomocmôžete požiadať v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, tamvámvyrátajú
možný dôchodok, ale opäť iba z podkladov, ktorémá táto inštitúcia k dispozícií, alebo
ktoré imdodatočne predložíte.
Treba tiež zobrať do úvahy, že kalkulačka vyráta iba dôchodok z I. piliera.Má teda iba
orientačný charakter.
Presný výpočet, ktorý zohľadňuje všetky individuálne odlišnosti v dôchodkových náro-
koch, v získaných obdobiach dôchodkového poistenia, ako aj dôchodkovú hodnotu ak-
tuálnu v príslušnom roku, je výsledkomosobitného konania, ktoré sa začína podaním
žiadosti o priznanie dôchodku a končí vydaním rozhodnutia o nároku na dôchodok.

Orientačná suma dôchodku vypočítaná pomocou kalkulačky sa preto nemusí zhodovať
so sumou dôchodku vyrátaného ústredím Sociálnej poisťovne.

Dokalkulačky treba zadať:

y Roksplnenianárokunadôchodok. Ideo rok,kedypoistenec,ktorýzískalaspoň15 ro-
kov dôchodkového poistenia, dosiahol dôchodkový vek (resp. 10 rokov dôchodkového
poistenia).Možno si vybrať v rozsahu rokov 2013-2030.

y Počet rokovdôchodkovéhopoistenia,ktorésadosiahnuv rokusplneniapodmienok
nároku na dôchodok. V tejto kategórii simožno vybrať z rozsahu 15 až 46 rokov.

y Hodnotaneupravenéhopriemernéhoosobnéhomzdovéhobodu (POMB)v rozhodu-
júcomobdobí. Na odhad tejto hodnoty slúži tabuľka, ktorú Sociálna poisťovňa na svojej
stránke uverejňuje. V stĺpci OVZ treba vyplniť osobný vymeriavací základ a v stĺpci ND
aj náhradné doby, ak v príslušnom roku boli. Po vyplnení tabuľka preráta osobnýmzdo-
vý bod v príslušnom roku a aj váš neupravený osobnýmzdový bod. Tento údaj vámpo-
môže odhadnúť, aký bude váš neupravený osobnýmzdový bod v roku vášho odchodu do
dôchodku.

y Odhadpriemernéhoročnéhorasureálnejmzdyv SR.Tusimátemožnosťvybrať
z rozsahu 0,1 až 8 percent.

Až keď zadáte všetky tieto parametre do kalkulačky, systémvámvyráta výšku vášho
mesačného dôchodku.

z zdroj: Sociálna poisťovňa

AKÝ BUDE

AK ŽIJETE V ZAHRANIČÍ, SOCIÁLNA POISŤOVŇA VÁM TAM POŠLE AJ PENZIU
Na výplatu dôchodkov do cudzieho štátu potrebujete doložiť v Sociálnej poisťovni adresu svojho bydliska v cudzine, číslo účtu v zahraničnej banke a v
určených intervaloch jej treba predkladať doklad o žití overený obvyklým spôsobomv štáte, v ktorom žijete.

Vyplácať dôchodok do cu-
dziny jemožné. Nomá to
svoje presné pravidlá.
Záleží od toho, či Slovák

žije v krajine, ktorá je člen-
ským štátomEurópskej
únie, resp. v štáte, ktorý je
zmluvnou stranou dohody
o Európskomhospodárskom
priestore a Švajčiarskou
konfederáciou, alebo žije
mimo tohto priestoru.
Do prvej skupiny štátov sa

dôchodky vyplácajú vopred
v pravidelnýchmesačných
splátkach. Ak penzista žije
mimo tohto priestoru, dô-
chodok samu vypláca poza-
du v trojmesačných lehotách
po predchádzajúcompotvr-
dení o žití poberateľa dô-
chodku.
Ak sa napríklad dôchodok

vyplatí 5. februára, v prípade
slovenského dôchodcu žijú-
ceho v EÚ, resp. v štáte, kto-
rý je zmluvnou stranou do-
hody o EHP, alebo v Švaj-
čiarskej konfederácii, je to
penzia za 1. až 29. február, no
ak sa dôchodok vypláca do

iného štátu, ide o peniaze za
obdobie od 1. októbra do 31.
decembra prechádzajúceho
roka.
Takýto dôchodcamusí So-

ciálnej poisťovni preukazo-

vať aj žitie. Ide o doklad,
ktorý preukazuje, že sa ne-
zmenili skutočnosti pod-
mieňujúce nárok na dôcho-
dok. Treba ho predkladať
v pravidelných štvrťročných

lehotách – k 1. januáru,
1. aprílu, 1. júlu a k 1. októb-
ru. Dôchodcovia, ktorí žijú
v Európskej únii, štátoch
dohody EHP a Švajčiarskej
konfederácii, žitie preuka-

zujú raz za rok – k 31. janu-
áru.
Toto tlačivomusímať

úradnú podobu, treba ho
vyplniť, podpísať, pravosť
overiť notárom, resp. ob-
vyklým spôsobomvmieste
bydliska v cudzine. No dá sa

vybaviť aj v Sociálnej pois-
ťovni, ak sa takýto penzista
zdržiava občas aj na Sloven-
sku.
Penziumožno do zahrani-

čia posielať na účet dôchod-
cu v zahraničnej banke, ale
aj v hotovosti či na účet
manžela/manželky v zahra-
ničnej banke.
Spôsob výplaty dôchodku

do zahraničiamožno ajme-
niť prostredníctvomoficiál-
nej žiadosti.
Sociálna poisťovňa potom

musí akceptovať nový spô-
sob vyplácania dôchodku
najneskôr od splátky dô-
chodku splatnej v treťom
kalendárnommesiaci na-
sledujúcompo tommesiaci,
v ktorom jej bola spomínaná
žiadosť doručená.
Každú zmenu, ktorá súvisí

s vyplácanímdôchodku do
cudziny, treba Sociálnej po-
isťovni včas oznámiť.
Ide najmä o zmenumena,

trvalej adresy a podobne.
z zdroj:

Sociálnapoisťovňa

Dôchodcovia žijúci
mimo SR

Na všetky otázky týkajú-
ce sa dôchodku Sociálna
poisťovňa odpovie:
y natelefónnomčísle
+ 421 906 171 931,
y prostredníctvomfor-
mulára pre otázky,
y priosobnejnávšteve
v pobočkách Sociálnej
poisťovne,
y vInformačno-
poradenskom centre
v ústredí Sociálnej pois-
ťovne v Bratislave, Ul. 29.
augusta č. 8.

z ilustr. foto: Pixabay
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