Starodôchodcovia - výber z tlače 28.12.2016
BRATISLAVA. Pre ľudí, ktorí už dôchodok poberajú, sa až tak veľa vecí nezmení. V januári
sa im o niečo zvýšia penzie, ale ani to sa nedotkne všetkých. Veľkou zmenou, ktorú
ministerstvo práce chystá, ale zrejme ju v roku 2017 nestihne, je prepočítavanie penzií
takzvaným starodôchodcom.

Valorizácia?
Ako pre koho. Starobným dôchodcom sa od januára zvýšia penzie o 8,20 eura, predčasným
starobným o 7,90, invalidným o štyri alebo 7,10 eura. Oproti poslednému roku ide o nárast,
napríklad začiatkom roka 2016 sa penzie starobným dôchodcom zvýšili len o 1,90, seniorom
sa to nepáčilo. Spomínané sumy však nedostanú úplne všetci, špeciálny prepočet sa uplatní pri
ľuďoch, ktorí poberajú minimálny dôchodok alebo dostávajú k dôchodku dávku v hmotnej
núdzi. Menej pridajú aj tým, ktorí okrem Slovenska dostávajú dôchodok aj z cudziny.
Valorizácia sa im podľa počtu odpracovaných rokov v cudzine skráti.

Spomenuli si na najstarších.
Štát sľubuje, že sa postupne pustí do prepočítavania dôchodkov, ktoré dostávajú takzvaní
starodôchodcovia. Sú to ľudia, ktorým dôchodok priznali ešte pred rokom 2004 podľa starých
pravidiel a cítia sa ukrivdení. V tom období sa ľuďom, ktorí viac zarábali, krátili penzie.
Neskôr sa už na výšku príjmov prihliadalo viac, ale im sa dôchodky neupravili. Kedy štát
prepočíta tieto penzie, ako to urobí a či sa to dotkne všetkých ľudí s dôchodkom spred roka
2004, ešte nie je jasné. Minister práce Ján Richter povedal akurát to, že v priemere by si mali
prilepšiť o 50 eur.
Ak by niekomu vyšlo, že by mal penziu po prepočítaní nižšiu, nemusí sa báť, ostane mu
súčasná penzia. Prepočítavanie by sa malo začať od najstarších ľudí k mladším, nakoľko títo
penzisti postupne umierajú.....čítajte viac - výber zo slovenskej tlače.

Budúcich dôchodcov čaká prelomový rok,
zmení sa päť vecí
Do dôchodku sa bude odchádzať neskôr, niektoré ženy a ťažko pracujúcich to obíde.
28. dec 2016 o 16:29 Jana Trebulová
BRATISLAVA. Neskorší odchod do dôchodku a iné prerozdeľovanie peňazí. V roku 2017
začnú platiť zmeny, ktoré zasiahnu nielen ľudí, ktorí pôjdu o pár rokov do penzie, ale aj
mladšie ročníky.

1. Dôchodok sa vzdiali.
Od januára sa začne posúvať vek, v ktorom ľudia môžu odísť do starobného dôchodku. V
súčasnosti je to 62 rokov, po novom to bude 62 rokov a 76 dní. Týka sa to všetkých, ktorí sa
narodili po 31. decembri 1954. Výnimku majú ženy v závislosti od počtu vychovaných detí a
tiež „kategoristi“. Sú to napríklad baníci, členovia leteckých a námorných posádok,

pracovníci v jadrových elektrárňach, hutách či niektorých chemických prevádzkach. Nepôjde
o jednorazovú zmenu, odchod do dôchodku sa bude posúvať pravidelne každý rok. O koľko
presne, bude určovať štát vždy na konci októbra. Závisieť to bude od očakávaného veku,
ktorého sa ľudia budú dožívať. Čím dlhšie budeme žiť, tým dlhšie budeme pracovať. Ak by sa
dôchodkový vek posúval každý rok o dva a pol mesiaca, dnešný štyridsiatnik by odchádzal do
penzie ako 65-ročný. „Predpokladáme, že v nasledujúcich rokoch bude posun odchodu do
dôchodku miernejší, ako je súčasných 76 dní,“ okomentoval hovorca rezortu práce Michal
Stuška.

2. Bohatším ostane viac.
Od januára sa nebude zvyšovať suma, ktorou bohatší dôchodcovia dotujú chudobnejších. Na
vysvetlenie, v súčasnosti funguje v dôchodkoch solidarita, bohatším sa dôchodky krátia a
chudobným o čosi zvyšujú. Ak niekto počas života zarábal menej ako priemernú mzdu, tak
mu štát pri výpočte jeho dôchodku pridával k jeho hrubej mzde 20 percent rozdielu medzi
jeho mzdou a priemerným platom. Takýmto spôsobom sa mu akoby zvýšili príjmy a vyšiel
mu aj vyšší dôchodok. V roku 2017 sa malo takto chudobnejším pridávať 21 percent, v roku
2018 až 22 percent. Zmena zákona spôsobila, že spomínaných 20 percent ostane a nič sa
zvyšovať nebude. Pre chudobnejších ľudí to znamená, že im priznajú o pár centov nižšie
dôchodky, ako keby sa išlo podľa starých pravidiel. Napríklad tí, čo pracovali 42 rokov a mali
na výplatnej páske 0,7-násobok priemernej mzdy, budú mať podľa rezortu práce dôchodok
nižší o 1,5 eura. Zmena zasiahne aj bohatších. V súčasnosti to funguje tak, že sa do výpočtu
dôchodku zahŕňajú v celej výške len tie príjmy, ktoré sú do 1,25-násobku priemernej mzdy,
dnes by to bolo do sumy 1103,75 eura.
Z tých peňazí, ktoré sú od 1,25- do trojnásobku priemernej mzdy, sa berie len 68 percent.
Podľa plánu sa malo v roku 2017 prihliadať len na 64 percent, v roku 2018 len na 60 percent.
Bohatší by teda čoraz viac prispievali na chudobnejších. Nakoniec sa to nestane, spomínaných
68 percent ostane a nič sa znižovať nebude. Pre bohatších to znamená, že budú mať vyššie
dôchodky o päť až 33 eur, ako keby sa išlo podľa starých pravidiel.

3. Druhý pilier sa viac naplní.
Od januára budú ľudia posielať do druhého piliera viac peňazí. Kým doteraz to boli štyri
percentá z vymeriavacieho základu, po novom to bude 4,25 percenta. Nebude to jednorazová
zmena. „Sadzba do druhého piliera sa bude každoročne zvyšovať o 0,25 percenta až do roku
2024, keď dosiahne šesť percent z vymeriavacieho základu,“ uvádza hovorca Sociálnej
poisťovne Peter Višváder. Poistné do prvého piliera sa bude adekvátne znižovať tak, aby
príspevky do prvého aj druhého piliera tvorili spolu 18 percent z hrubého príjmu človeka.
Zamestnávatelia budú v roku 2017 platiť za svojich zamestnancov, ktorí sú v druhom pilieri a
zatiaľ sa im odtiaľ nevypláca dôchodok, starobné poistenie bude vo výške 9,75 percenta z
vymeriavacieho základu.

4. Asi prídu preddôchodky.
V roku 2016 viackrát zaznelo, že by štát chcel zaviesť takzvané preddôchodky. Ich podstatou
by bolo, že by človek mohol ísť do dôchodku ešte pred dovŕšením dôchodkového veku bez
toho, aby sa mu budúca penzia krátila. Podmienkou by však bolo, aby mal takýto človek
dostatočné úspory v treťom pilieri a tieto úspory by sa mu počas preddôchodku vyplácali.
Neskôr, keď by išiel do riadnej penzie, by zo Sociálnej poisťovne dostával celý a nie skrátený

dôchodok. Problém však môže byť v tom, že Slováci v treťom pilieri nemajú dosť peňazí, v
priemere len 2014 eur. „Mohli by sme mať najlepší zákon v celom vesmíre, ale nepomôže
nám to, lebo z takýchto nasporených peňazí si ľudia určite nekúpia ani ročný preddôchodok,“
povedala v polovici októbra Jana Kolesárová, ktorá je generálnou riaditeľkou sekcie
sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia na ministerstve práce. V preklade, ak má
niekto nasporených 2000 eur a chcel by ísť do preddôchodku dva roky pred dovŕšením
dôchodkového veku, z tejto sumy by musel vyžiť. Ministerstvo práce ešte nepredstavilo plán,
ako presne majú preddôchodky fungovať.

5. Na programový výber siahne viac ľudí.
Upraviť sa od mája 2017 majú aj podmienky na vyplácanie dôchodkov z druhého piliera
prostredníctvom programového výberu.
Po novom sa má znížiť hranica, od ktorej sa ľudia budú môcť rozhodovať o použití svojich
nasporených peňazí v druhom pilieri. Novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení
schválila v decembri vláda, ešte ju musí odobriť parlament. Podmienkou bude, že súčet súm
všetkých dôchodkových dávok vyplácaných z prvého piliera, prípadných výsluhových
dôchodkov policajtov a vojakov, dôchodku z cudziny a sumy doživotného dôchodku z
druhého piliera bude vyšší ako priemerný mesačný starobný dôchodok z prvého piliera, na
ktorý vznikol nárok od 1. januára 2004. V súčasnosti ide o sumu 425 eur. Takzvanú
referenčnú sumu bude zverejňovať Sociálna poisťovňa. V roku 2015 malo na programový
výber dôchodku nárok 16 percent sporiteľov a v prvej polovici roka 2016 to bolo 8 percent
sporiteľov. Ministerstvo práce očakáva, že po zmene zákona by mohla mať nárok na výber
celej sumy alebo aspoň časti úspor od mája budúceho roku približne polovica sporiteľov.

.
p.s. V článku sú užitočné informácie
http://ekonomika.sme.sk/c/20412854/buducich-dochodcov-caka-prelomovy-rok-zmeni-sapat-veci.html
Prajem všetko najlepšie do nového roku 2017.Veľa šťastia, zdravia aj pracovných úspechov.
Tiež rodine a svojim blízkym ..
Pekný deň prajem Miro

