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MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY 

Číslo:  9501/2017-M_OPVA 

 

Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie 

 

Návrh 

 

Zákon 

 

z ... 2017, 

 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 

predpisov 

___________________________________________________________ 
 

 

PREDKLADACIA SPRÁVA 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá návrh 

zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnom poistení“) v súlade s Plánom legislatívnych úloh 

vlády SR na rok 2017, ktorý nadväzuje na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej 

republiky na roky 2016-2020. 

Účelom navrhovanej právnej úpravy je vyriešiť verejnosťou dlhodobo diskutovanú a 

negatívne vnímanú skutočnosť, že suma starobného dôchodku poistencov, ktorí 

dosahovali v období pred dovŕšením dôchodkového veku nadpriemerné príjmy a ich 

dôchodok bol vypočítaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, je z dôvodu 

uplatňovania vysokej miery solidarity nižšia, ako by bola k 1. januáru 2004 na základe 

rovnakých zásluh získaných v dôchodkovom systéme. je vyššie uvedených poistencov 

Okrem vyššie uvedeného je predmetom návrhu aj spresnenie ustanovení týkajúcich sa 

určovania dôchodkového veku. 

Návrh zákona sa nepredkladá do vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. 

Predkladaný návrh zákona bude mať, tak ako vyplýva z doložky vybraných vplyvov, 

negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívne sociálne vplyvy. Ostatné vybrané 

vplyvy sa nepredpokladajú. 

Účinnosť právnej úpravy prepočítania starobných dôchodkov sa predpokladá od 1. januára 

2018 a s prihliadnutím na čas potrebný na implementáciu zákona do aplikačnej praxe je 

dĺžka legisvakačnej lehoty primeraná. Účinnosť právnej úpravy dôchodkového veku je 

navrhovaná od 31. december 2017, aby sa vzťahovala na poistenca, ktorý dovŕši 

referenčný vek v roku 2017. 
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Dôvodová správa 

 

 

 

A. Všeobecná časť 
 

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá návrh 

zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnom poistení“) v súlade s  Plánom legislatívnych úloh 

vlády SR na rok 2017, ktorý nadväzuje na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej 

republiky na roky 2016-2020. 

 

Predmetom návrhu zákona je spresnenie právnej úpravy zvyšovania dôchodkového 

veku od 1. januára 2017, s cieľom stanoviť jednotný dôchodkový vek pre poistencov 

narodených v rovnakom kalendárnom roku a stanovenie podmienok nového výpočtu sumy 

starobného dôchodku, ktorá bola určená podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 

pre stanovený okruh poberateľov. Ide o osoby, ktoré dosahovali v období pred dovŕšením 

dôchodkového veku nadpriemerné príjmy a ktorých suma starobného dôchodku by bola 

vyššia, ak by bola vypočítaná podľa zákona o sociálnom poistení k 1. januáru 2004 na 

základe rovnakých zásluh, ktoré získali v dôchodkovom systéme. Rozdiel v úrovni 

starobných dôchodkov je spôsobený odlišným spôsobom výpočtu starobného dôchodku 

podľa zákona             č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnom zabezpečení“) a zákona o sociálnom poistení.   

 

V zákone o sociálnom zabezpečení účinnom do 31. decembra 2003 sa vo výpočte 

sumy dôchodku v značnej miere uplatňuje princíp solidarity, a to najmä limitovaním 

miery zohľadňovania zárobkov rozhodujúcich na určenie jeho sumy. Uvedená skutočnosť 

je súčasne podstatným limitujúcim faktorom sumy dôchodku pre poistencov, ktorí 

dosahovali v období pred dovŕšením dôchodkového veku nadpriemerné príjmy. 

 

Jednou zo zásadných zmien, ktoré implantovala dôchodková reforma prijatím 

zákona o sociálnom poistení od 1. januára 2004 do dôchodkového systému, bolo výrazné 

posilnenie princípu zásluhovosti pri výpočte dôchodku, a to výrazným zvýšením miery 

zohľadňovania zárobkov/vymeriavacích základov, z ktorých sa odvádza poistné na 

dôchodkové poistenie, na výpočet dôchodku. V dôsledku uvedenej zásady je suma 

dôchodku podstatne závislejšia od dosahovaných príjmov poistenca v porovnaní s 

predpismi účinnými pred 1. januárom 2004.  

 

Z uvedeného dôvodu poberatelia starobného dôchodku, ktorí pred odchodom do 

dôchodku dosahovali nadpriemerné príjmy a suma tohto dôchodku bola vypočítaná podľa 

zákona o sociálnom zabezpečení vnímajú ako nerovnosť a nespravodlivosť, že sa na nich 

nevzťahuje nový spôsob výpočtu starobného dôchodku, ktorý by bol pre nich výhodnejší.  

 

 Rozdiely v úrovni starobných dôchodkov, vyplývajúce z rozdielnej právnej úpravy 

účinnej pred 1. januárom 2004 a právnej úpravy účinnej od tohto dňa, boli čiastočne 

kompenzované v roku 2006 a 2008 (§ 293k a 293aw zákona o sociálnom poistení). 

Napriek uvedenému je stále suma starobného dôchodku v roku priznania časti týchto 

poberateľov dôchodkov (ktorých starobné dôchodky boli upravené v roku 2006 a 2008) 

nižšia ako suma, ktorá by bola za rovnakých podmienok určená podľa zákona o sociálnom 
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poistení. Predkladaná novela sa však vzťahuje na širší okruh poberateľov starobných 

dôchodkov, keďže aj medzi dôchodcami, ktorých starobné dôchodky neboli v rokoch 2006 

a 2008 zvyšované, existujú takí, ktorí by mali podľa zákona o sociálnom poistení 

vypočítanú vyššiu sumu dôchodku. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je preto 

dosiahnuť taký stav, aby suma starobného dôchodku oboch skupín poberateľov bola 

približne rovnaká, ako suma, ktorá by im bola určená na základe rovnakých zásluh 

získaných v dôchodkovom systéme, ak by bola vypočítaná podľa zákona o sociálnom 

poistení k 1. januáru 2004. 

 

Predkladaný návrh zákona bude mať, tak ako vyplýva z doložky vybraných 

vplyvov, negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívne sociálne vplyvy. Ostatné 

vybrané vplyvy sa nepredpokladajú. 

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a 

nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a zákonmi, ako aj s medzinárodnými 

zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom 

Európskej únie. 

 

 

 

 
 

B. Osobitná časť 
 
 

K Čl. I 

 

   
K bodu  1  (§ 65a) 

 V záujme právnej istoty a zvýšenia úrovne zrozumiteľnosti textu právnej úpravy sa 

dopĺňa ustanovenie o určovaní dôchodkového veku od 1. januára 2017 tak, aby bolo 

jednoznačné. Spresnenie vychádza zo zásady, že poistenci narodení v tom istom 

kalendárnom roku majú rovnaký dôchodkový vek. 

 

K bodu  2 

§ 293ds 

  

 Suma starobného dôchodku sa novo určí len poistencom, ktorým bola suma 

starobného dôchodku určená podľa zákona o sociálnom zabezpečení, ktorý bol účinný           

do 31. decembra 2003 a u ktorých možno na základe ich nárokov v dôchodkovom 

zabezpečení, získaných podľa právnej úpravy účinnej do tohto dňa predpokladať (dĺžka 

obdobia dôchodkového poistenia a zárobky, ktoré sú rozhodujúce na určenie ich 

priemerného mesačného zárobku na určenie sumy starobného dôchodku), že suma ich 

starobného dôchodku by bola ku dňu priznania vyššia, ak by bola určená podľa zákona o 

sociálnom poistení účinného od 1. januára 2004. Na uvedené účely sú v tomto ustanovení 

definované selektívne kritériá (parametre), podľa ktorých sa stanoví, ktorým poistencom 

(dôchodcom) sa znovu určí suma ich starobného dôchodku. Rozhodujúcim parametrom je 

suma ich priemerného mesačného zárobku (ďalej len „PMZ“), z ktorého bola vypočítaná 

pri priznaní suma ich starobného dôchodku v jednotlivých kalendárnych rokoch v období 
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od 1. októbra 1988 do 31. decembra 2003. Suma tohto PMZ je na každý kalendárny rok 

uvedeného obdobia stanovená osobitne a má rastúci trend, pretože je potrebné zohľadniť 

rast miezd v hospodárstve Slovenskej republiky.  

  

 Suma starobného dôchodku sa určí opätovne podľa zákona o sociálnom 

zabezpečení ale z inak (výhodnejšie) stanoveného PMZ. Nové stanovenie PMZ spočíva vo 

zvýšení miery zohľadnenia zárobkov, z ktorých sa vypočíta starobný dôchodok. Zvýšená 

miera zohľadnenia zárobkov je stanovená tak, aby miera náhrady príjmu poistenca 

starobným dôchodkom v  roku jeho priznania bola približne rovnaká ako miera náhrady 

príjmu tohto poistenca starobným dôchodkom, ak by jeho suma bola určená podľa zákona 

o sociálnom poistení k 1. januáru 2004. To znamená, že poistencovi sa v roku priznania 

jeho dôchodku vypočítala miera náhrady príjmu novopriznaným dôchodkom, ktorá sa 

následne porovnala s mierou náhrady príjmu novopriznaným dôchodkom, ktorú by tento 

poistenec získal, ak by sa jeho suma dôchodku vypočítala k 1. januára 2004 pri rovnakej 

úrovni zárobkov a rovnako dlhom období dôchodkového poistenia. Nakoľko v čase nie je 

možné porovnávať nominálne sumy dôchodkov, bola ako porovnávacie kritérium zvolená 

práve miera náhrady príjmu starobným dôchodkom. Z uvedeného dôvodu je potrebné 

stanoviť na každý kalendárny rok diferencovane pevne stanovenú sumu neupraveného 

(skutočného) PMZ, ktorá sa na určenie sumy starobného dôchodku zohľadňuje v plnom 

rozsahu bez obmedzenia. Rovnako je na každý kalendárny rok diferencovane percentuálne 

stanovené, aká časť sumy neupraveného PMZ, ktorá prevyšuje uvedenú pevne stanovenú 

sumu, sa tiež zohľadní na určenie sumy starobného dôchodku. Diferencované stanovenie 

uvedených veličín (parametrov) na každý kalendárny rok obdobia od 1. októbra 1988 do 

31. decembra 2003 je determinované predovšetkým dynamickým vývojom miezd v 

hospodárstve Slovenskej republiky                         a valorizáciami dôchodkových dávok. 

 

  Parametre rozhodujúce na nové určenie sumy starobného dôchodku sú stanovené 

diferencovane podľa toho, z ktorej pracovnej kategórie bol starobný dôchodok vymeraný, 

pretože starobný dôchodok vymeraný z I. pracovnej kategórie, ktorého základná výmera je 

60 % PMZ alebo z II. pracovnej kategórie, ktorého základná výmera je 55 % PMZ, bol pri 

rovnakých nárokoch získaných v dôchodkovom zabezpečení (doba zamestnania, zárobky) 

vyšší ako starobný dôchodok vymeraný z III. pracovnej kategórie, ktorého základná 

výmera je 50 % PMZ.  

  

 Suma starobného dôchodku sa novo určí, aj keď nárok na starobný dôchodok 

vznikol podľa zákona o sociálnom zabezpečení a nárok na jeho výplatu vznikol po 31. 

decembri 2017.   

 

 Na obmedzenie sumy starobného dôchodku najvyššou výmerou podľa zákona 

o sociálnom zabezpečení sa pri určení novej sumy starobného dôchodku nebude 

prihliadať, pretože je jedným z faktorov, ktoré spôsobujú rozdiel v sume starobného 

dôchodku určenej podľa zákona o sociálnom zabezpečení v porovnaní s jeho sumou 

určenou podľa zákona o sociálnom poistení a cieľom predkladaného návrhu je práve 

eliminovať alebo aspoň minimalizovať tieto rozdiely.  

  

 Suma starobného dôchodku poistenca, ktorý bol nepretržite zamestnaný od 

splnenia podmienok nároku na tento dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení do 

31. decembra 2003, sa podľa návrhu nebude prepočítavať. V súlade s § 261 ods. 1 zákona 

o sociálnom poistení sa suma tohto starobného dôchodku už  vypočítala podľa zákona 

o sociálnom poistení aj podľa zákona o sociálnom zabezpečení a starobný dôchodok sa  

vypláca v sume, ktorá je vyššia. Z uvedeného logicky vyplýva, že poberatelia tohto  

starobného dôchodku už nemôžu byť znevýhodnený rozdielnym spôsobom výpočtu 
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dôchodkov podľa uvedených zákonov a cieľ, ktorý sleduje navrhovaná právna úprava už 

bol naplnený pri priznaní ich starobného dôchodku. 

  

 Suma starobného dôchodku poistenca, ktorý nebol nepretržite zamestnaný od 

splnenia podmienok nároku na tento dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení do 

31. decembra 2003, a starobný dôchodok sa prizná alebo priznal po 31. decembri 2003, sa 

za predpokladu splnenia stanovených podmienok prepočíta podľa návrhu. Na uvedený 

účel sa tento dôchodok považuje za priznaný v roku 2003. Rovnako sa bude posudzovať 

nárok na prepočítanie sumy starobného dôchodku, na ktorý vznikol nárok až podľa § 259 

ods. 2 zákona o sociálnom poistení najskôr od 1. januára 2005, pretože poistenec nemal 

trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, hoci vecné podmienky nároku na tento 

dôchodok splnil pred 1. januárom 2004.   

 

§ 293dt 

  

 Suma starobného dôchodku, na ktorý vznikol nárok podľa predpisov účinných pred           

1. októbrom 1988, ktorá bola určená z upraveného PMZ najmenej v sume 2333 Sk sa 

zvýši          o pevnú sumu 25,50 eura. Táto suma je ekvivalentom predpokladanej 

priemernej sumy  zvýšenia starobných dôchodkov, na ktoré vznikol nárok podľa zákona o 

sociálnom zabezpečení. Suma PMZ upraveného podľa predpisov účinných pred 1. 

októbrom 1988  (2333 SK), ktorá je selektívnym kritériom na zvýšenie starobného 

dôchodku, zodpovedá približne rovnakej úrovni príjmu, ktorá sa zohľadňuje na určenie 

okruhu dotknutých osôb v rokoch 1988 až 1991. Obdobie rokov 1988 až 1991 je najbližšie 

k príjmovým pomerom pred rokom 1988 a práve z tohto dôvodu sa pri určovaní 

výberového kritéria a pevnej sumy zvýšenia vychádza z tohto obdobia. Zvýšenie 

starobných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988 sa 

vykoná pevnou sumou, pretože Sociálna poisťovňa nemá k dispozícii informácie potrebné 

na výpočet týchto starobných dôchodkov evidované v digitálnom tvare tak, aby boli 

spracovateľné informačnými technológiami.  

 

§ 293du 

 

 Stanovuje sa lehota, v ktorej Sociálna poisťovňa rozhodne o novej sume 

starobného dôchodku vyplácaného k 31. decembru 2017. Uvedený čas potrebuje Sociálna 

poisťovňa na výpočet novej sumy starobného dôchodku pre cca 110 tisíc dôchodcov, 

vrátane vyhotovenia rozhodnutí, v ktorých musí byť suma tohto dôchodku príslušným 

spôsobom odôvodnená.  

 

K Čl. II  
 

 Účinnosť právnej úpravy dôchodkového veku v 1. bode sa navrhuje od 31. 

decembra 2017, aby sa vzťahovala aj na poistenca, ktorý dovŕši referenčný vek v roku 

2017. 

 S cieľom vytvoriť dostatočnú legisvakačnú lehotu potrebnú na technicko-

organizačnú prípravu Sociálnej poisťovne na vykonanie zákona sa účinnosť právnej 

úpravy nového určenia sumy starobného dôchodku starodôchodcom v 2. bode  navrhuje 

od 1. januára 2018. 
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Doložka vybraných vplyvov 
 

  1.  Základné údaje 

  Názov materiálu 

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 

  Predkladateľ (a spolupredkladateľ) 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Charakter predkladaného materiálu 

   Materiál nelegislatívnej povahy 

   Materiál legislatívnej povahy  

   Transpozícia práva EÚ  

 

  Termín začiatku a ukončenia PPK Začiatok:    29.1.2017 

Ukončenie: 11.2.2017 

  Predpokladaný termín predloženia na MPK* 17.2.2017 

  Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie 

vlády 

  SR* 

19.4.2017 

 

 

  2.  Definícia problému 

Predmetom návrhu zákona je stanovenie podmienok nového výpočtu sumy starobného dôchodku, ktorá bola 

určená podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 pre stanovený okruh poberateľov. 

  3.  Ciele a výsledný stav 

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je dosiahnuť taký stav, aby miera náhrady starobného dôchodku v roku 

priznania poberateľov, ktorých suma dôchodku bola určená podľa predpisov účinných pred 1. 1. 2004 bola 

približne rovnaká, ako miera náhrady starobného dôchodku, ktorá by im bola určená na základe rovnakých 

zásluh získaných v dôchodkovom systéme, ak by bola vypočítaná podľa zákona o sociálnom poistení k 1. 

januáru 2004. 

  4.  Dotknuté subjekty 

Poberatelia starobného dôchodku, ktorých starobný dôchodok bol priznaný pred 1. októbrom 1988 z 

priemerného mesačného zárobku upraveného podľa predpisov účinných do 30. 9. 1988 v sume najmenej 2 

333 Sk a poberatelia starobného dôchodku, ktorých starobný dôchodok bol priznaný v roku:  

 

a) 1988 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume 

najmenej 3 667 Sk, 
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b) 1989 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume 

najmenej 3 667 Sk,  

c) 1990 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume 

najmenej 3 675 Sk,  

d) 1991 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume 

najmenej 3 689 Sk,  

e) 1992 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume 

najmenej 2 900 Sk,  

f) 1993 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 

2 934 Sk,  

g) 1994 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume 

najmenej 3 134 Sk,  

h) 1995 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume 

najmenej 3 334 Sk,  

i) 1996 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 

3 667 Sk,  

j) 1997 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 

3 767 Sk,  

k) 1998 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume 

najmenej 3 867 Sk,  

l) 1999 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 

3 967 Sk,  

m) 2000 z priemerného mesačného zárobku upraveného podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 4 067 Sk,  

n) 2001 z priemerného mesačného zárobku upraveného podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 4 167 Sk,  

o) 2002 z priemerného mesačného zárobku upraveného podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 4 267 Sk,  

p) 2003 z priemerného mesačného zárobku upraveného podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 4 337 Sk.  

Sociálna poisťovňa a útvary sociálneho zabezpečenia silových rezortov. 

  5.  Alternatívne riešenia 

Pri zachovaní súčasne účinného právneho stavu by sa suma starobného dôchodku vyplácala v nezmenenej 

výške. Predmetom návrhu zákona je stanovenie podmienok nového výpočtu sumy starobného dôchodku, 

ktorá bola určená podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 pre stanovený okruh poberateľov, čo 

bude mať pozitívny vplyv na dotknutú skupinu osôb. Nezvažovali sa iné alternatívne riešenia. 

  6.  Vykonávacie predpisy 

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?                             Áno              Nie 

  7.  Transpozícia práva EÚ  

 

  8.  Preskúmanie účelnosti** 

 

 
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu        

legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.  
** nepovinné 

 

 

  9.   Vplyvy navrhovaného materiálu 
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  Vplyvy na rozpočet verejnej správy 

    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy 

       Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

       Áno        Nie      Čiastočne 

  Vplyvy na podnikateľské prostredie 

    z toho vplyvy na MSP 

       Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

       Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

  Sociálne vplyvy        Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

  Vplyvy na životné prostredie        Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

  Vplyvy na informatizáciu        Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

  Vplyvy na služby pre občana z toho 

    vplyvy služieb verejnej správy na 

občana 

    vplyvy na procesy služieb vo verejnej 

    správe 

 

       Pozitívne 

 

       Žiadne 

 

     Negatívne 

       Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

 

 

  10.  Poznámky 

Vplyvy na rozpočet verejnej správy – celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny z dôvodu, 

že sa očakávajú vyššie výdavky na dotknuté starobné dôchodky priznané podľa zákona č. 100/1988 Zb. o 

sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisom a na vybrané starobné dôchodky priznané podľa 

zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečí v znení neskorších predpisov.Sociálne vplyvy – pozitívny 

vplyv na výšku nominálnych hodnôt starobných dôchodkov u dotknutého okruhu poberateľov starobného 

dôchodku. 

  11.  Kontakt na spracovateľa 

Mgr. Miroslav Danček,  

email: miroslav.dancek@employment.gov.sk 

tel.: 02/20461930 

  12.  Zdroje 

Sociálna poisťovňa, útvary sociálneho zabezpečenia silových rezortov 

Makroekonomická prognóza IFP z 19. septembra 2016 

http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=11215  

  13.  Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK 

Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadrila nesúhlasné stanovisko s materiálom 

predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie na základe 

pripomienky uvedenej nižšie.Pripomienka Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK: Negatívny 

vplyv predloženého návrhu na rozpočet verejnej správy, resp. výdavkovú časť Sociálnej poisťovne 

predkladateľ kvantifikuje v sume 50,2 mil. eur v roku 2018, 47,4 mil. eur v roku 2019 a 44,8 mil. eur v roku 

2020, pričom v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy sa v tabuľke č. 1 tieto vplyvy uvádzajú ako 

rozpočtovo zabezpečené. V časti 2.1.1. sa uvádza, že zvýšené výdavky na výplatu starobných dôchodkov 

dotknutej skupiny poberateľov budú finančne kryté v rámci návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 

2018 a rozpočtového výhľadu na roky 2019 a 2020.Z predloženého návrhu vyplýva výrazný negatívny 

vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý nie je súčasťou schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2017 
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až 2019, pričom komisia pripomína, že Ministerstvo financií SR je v súčasnosti v etape prípravných prác na 

návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020.Komisia pre posudzovanie vybraných vplyvov 

neuviedla žiadne odporúčanie ako uvedenú pripomienku zapracovať.Vyjadrenie predkladateľa: K 

pripomienke Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov: Nazdávame sa, že v súčasnej fáze prípravných 

prác na návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 (čo je uvedené aj v stanovisku Komisie), nie 

je možné uvedenú pripomienku zapracovať. Rovnako v tejto fáze nevidíme inú možnosť zapracovania 

vplyvov na rozpočet verejnej správy ako je uvedená v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy. Máme 

za to, že zapracovanie finančných dopadov je aj v súlade so stanoviskom Sociálnej poisťovne: „V súvislosti 

s návrhom na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy si dovoľujeme upozorniť, že Sociálna poisťovňa si zohľadní 

zvýšené výdavky na výplatu starobných dôchodkov dotknutej skupiny poberateľov v ďalšej etape tvorby 

návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2018 a rozpočtového výhľadu na roky 2019 a 2020.“ 

 

 

Pripomienkovanie 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/104/pripomienky/zobraz  

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/104/hromadne-pripomienky/  

https://www.slov-lex.sk/diskusia-k-legislativnym-procesom/-

/message_boards/category/341219 

 

 

 

 
S P R Á V A  O  Ú Č A S T I  V E R E J N O S T I  N A  T V O R B E  P R Á V N Y C H  P R E D P I S O V   

Verejnosť bola o príprave návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov informovaná prostredníctvom 

predbežnej informácie zverejnenej na  portáli, ktorý je súčasťou informačného systému 

verejnej správy Slov-Lex, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo 

spravodlivosti Slovenskej republiky. 

K predbežnej informácií o návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa vyjadrila Národná rada občanov so 

zdravotným postihnutím v Slovenskej republike, ktorá navrhla:        

1. Navrhujeme, aby sa pripravovaná úprava týkajúca sa starodôchodcov s nadpriemernými 

príjmami do roku 2004, ktoré sa im nezohľadnili pri výpočte sumy starobného dôchodku, 

vzťahovala i na poberateľov invalidného dôchodku, ktorí sú v rovnakej situácii – pri 

výpočte sumy invalidného dôchodku podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom 

zabezpečení sa im priemerný príjem presahujúci sumu 2 500 Sk redukoval, resp. 

priemerný príjem presahujúci sumu 10 000 Sk sa nezapočítaval vôbec. 

2. Predmet návrhu zákona navrhujeme doplniť o riešenie situácie poberateľov veľmi 

nízkych invalidných dôchodkov, ktorí sa stali invalidnými pred dovŕšením veku, v ktorom 

sa končí povinná školská dochádzka, nemohli byť preto zamestnaní vôbec alebo po dobu 

potrebnú pre nárok na invalidný dôchodok a dosiahli vek 18 rokov – tzv. invalidi 

z mladosti (§ 33 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, resp. § 32 ods. 2 

zákona č. 121/1975 zb. o sociálnom zabezpečení). Suma týchto dôchodkov, priznávaných 

najmä v období do konca roku 1994 je veľmi nízka - na základe prieskumu u ich 

poberateľov sa v súčasnosti pohybuje v rozmedzí od 260 do 290 eur. Pre porovnanie, 

výška takýchto dôchodkov priznaných v roku 2016 je cca 325 eur. Ich poberatelia vnímajú 

vysoké rozdiely v sumách tohto invalidného dôchodku, kde z dôvodu zmien v pravidlách 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/104/pripomienky/zobraz
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/104/hromadne-pripomienky/
https://www.slov-lex.sk/diskusia-k-legislativnym-procesom/-/message_boards/category/341219
https://www.slov-lex.sk/diskusia-k-legislativnym-procesom/-/message_boards/category/341219
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stanovenia ich sumy od roku 1990 (a výraznejšie od roku 1995) záležalo najmä na tom, v 

ktorom roku bol tento invalidný dôchodok priznaný, ako nerovnaké zaobchádzanie. Mnohí 

invalidi z mladosti, napriek tomu, že ide väčšinou o ľudí v produktívnom veku, sú 

hendikepovaní hlavne z toho dôvodu, že sa nemôžu zamestnať na voľnom trhu práce, 

takže nemajú možnosť si privyrobiť a zlepšiť si tak svoju životnú úroveň vlastným 

pričinením. Ich rodičia, ak ešte žijú, im nemôžu finančne vypomôcť, nakoľko sú spravidla 

tiež poberateľmi nízkych starobných dôchodkov, keďže mnohí z nich nemohli pracovať, 

pretože sa starali o svojich príbuzných s ťažkým zdravotným postihnutím. A niektoré 

skupiny zdravotne postihnutých, z dôvodu svojho zdravotného postihnutia, si len obtiažne 

nachádzajú zamestnanie napriek tomu, že o zamestnanie záujem majú. 

Účelom navrhovanej právnej úpravy tak, ako to vyplýva aj z dôvodovej správy, je v súlade 

s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, stanoviť podmienky na prepočet 

alebo zvýšenie starobných dôchodkov, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov účinných 

pred 1. januárom 2004. Uvedeným spôsobom sa plánuje dosiahnuť, aby suma týchto 

dôchodkov bola približne rovnaká ako ich suma vypočítaná podľa predpisov účinných od 

1. januára 2004, čím sa do značnej miery odstránia diferencie v ich sumách, ktoré sú 

zapríčinené len odlišnou právnou úpravou výpočtu starobného dôchodku od uvedeného 

dňa. 

Návrhy Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike využije 
predkladateľ  v nasledujúcom období ako námety pri ďalších úvahách na zmeny dôchodkového 
systému Slovenskej republiky. 
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Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, 

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 
 

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu 
Tabuľka č. 1  

Vplyvy na rozpočet verejnej správy 

Vplyv na rozpočet verejnej správy v eurách  
(cash = ESA2010) 

2017 2018 2019 2020 

Príjmy verejnej správy celkom 0 0 0 0 

v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť 0 0 0 0 

z toho:           

- vplyv na ŠR 0 0 0 0 

Rozpočtové prostriedky 0 0 0 0 

EÚ zdroje 0 0 0 0 

- vplyv na obce 0 0 0 0 

- vplyv na vyššie územné celky 0 0 0 0 

- vplyv na Sociálnu poisťovňu 0 0 0 0 

- vplyv na útvary sociálneho zabezpečenia 0 0 0 0 

Výdavky verejnej správy celkom 0 50 172 578 47 443 184 44 805 532 

v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť 0 0 0 0 

z toho:          

- vplyv na ŠR  0 0 0 0 

Rozpočtové prostriedky 0 0 0 0 

    EÚ zdroje 0 0 0 0 

    spolufinancovanie 0 0 0 0 

- vplyv na obce 0 0 0 0 

- vplyv na vyššie územné celky 0 0 0 0 

- vplyv na Sociálnu poisťovňu 0 50 172 578 47 443 184 44 805 532 

- vplyv na ostatné útvary sociálneho zabezpečenia* 0 0 0 0 

Vplyv na počet zamestnancov  0 0 0 0 

- vplyv na ŠR 0 0 0 0 

- vplyv na obce 0 0 0 0 

- vplyv na vyššie územné celky 0 0 0 0 

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy 0 0 0 0 

Vplyv na mzdové výdavky 0 0 0 0 

- vplyv na ŠR 0 0 0 0 

- vplyv na obce 0 0 0 0 

- vplyv na vyššie územné celky 0 0 0 0 

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy 0 0 0 0 

Financovanie zabezpečené v rozpočte 0 50 172 578 47 443 184 44 805 532 

z toho vplyv na Sociálnu poisťovňu 0 50 172 578 47 443 184 44 805 532 

financovanie zabezpečené v rozpočte Sociálnej poisťovne 0 50 172 578 47 443 184 44 805 532 

Iné ako rozpočtové zdroje 0 0 0 0 

Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora 0 0 0 0 

*Z dôvodu nízkeho počtu dotknutých osôb v ostatných  útvaroch sociálneho zabezpečenia, v prípade ktorých sa počet dotknutých 

osôb odhaduje na úrovni cca 10 osôb,  neboli tieto výdavky v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy kvantifikované, nakoľko 

ich celkový finančný vplyv na verejné financie je zanedbateľný.  
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2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov 

podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy: 
 

Zvýšené výdavky na výplatu starobných dôchodkov dotknutej skupiny poberateľov budú 

finančne kryté v rámci návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2018 a rozpočtový výhľad 

na roky 2019 a 2020. 

 

2.2. Popis a charakteristika návrhu 

 

Návrh nového výpočtu sumy starobného dôchodku, ktorá bola určená podľa predpisov 

účinných pred 1. januárom 2004 pre stanovený okruh poberateľov. 

 

2.2.1. Popis návrhu: 

 

 Predmetom návrhu zákona je stanovenie podmienok nového výpočtu sumy starobného 

dôchodku, ktorá bola určená podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 pre stanovený okruh 

poberateľov. Ide o osoby, ktoré dosahovali v období pred dovŕšením dôchodkového veku 

nadpriemerné príjmy a ktorých suma starobného dôchodku by bola vyššia, ak by bola vypočítaná 

podľa zákona o sociálnom poistení k 1. januáru 2004 na základe rovnakých zásluh, ktoré získali 

v dôchodkovom systéme.  

 

2.2.2. Charakteristika návrhu: 

 

 x    zmena sadzby 

       zmena v nároku 

       nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie) 

       kombinovaný návrh 

       iné  

 

2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít: 
 

Výdavky súvisiace s implementáciou navrhovaných zmien budú finančne kryté v rámci 

správneho fondu Sociálnej poisťovne.  

Tabuľka č. 2  

Objem aktivít 
Odhadované objemy 

2017 2018 2019 2020 

Indikátor ABC     

Indikátor KLM     

Indikátor XYZ     

 

 

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie 

 

2.2.4.1 Kvantifikácia príjmov 

 

Predmetný návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v 

znení neskorších predpisov nemá vplyv na príjmy Sociálnej poisťovne (nezvyšuje ich, ale ani ich 

neznižuje). 
Tabuľka č. 3 
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Príjmy (v eurách) 
Vplyv na rozpočet verejnej správy 

poznámka 
2017 2018 2019 2020 

Daňové príjmy (100) 0 0 0 0   

Nedaňové príjmy (200) 0 0 0 0   

Granty a transfery (300) 0 0 0 0   

Príjmy z transakcií s finančnými 

aktívami a finančnými pasívami 

(400) 

 0  0  0  0 

  

Prijaté úvery, pôžičky a návratné 

finančné výpomoci (500) 
 0 0   0  0 

  

Dopad na príjmy verejnej správy 

celkom 
0 0 0 0 

  

 

 

2.2.4.2 Kvantifikácia výdavkov 

     

Pri kvantifikácií návrhu zákona, ktorým sú stanovené nové podmienky výpočtu starobného 

dôchodku, ktorého suma bola určená podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa ako 

základný parameter na určenie vybraného okruhu poberateľov použila hodnota upraveného 

priemerného mesačného zárobku. To znamená, že nové podmienky stanovenia výpočtu starobného 

dôchodku sa budú týkať len poberateľov starobného dôchodku, ktorých starobný dôchodok bol 

priznaný pred 1. októbrom 1988 z priemerného mesačného zárobku upraveného podľa predpisov 

účinných do 30. septembra  1988 v sume najmenej 2 333 Sk a poberateľov starobného dôchodku, 

ktorých starobný dôchodok bol priznaný v roku:  

 

a) 1988 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 

v sume najmenej 3 667 Sk, 

b) 1989 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 

v sume najmenej 3 667 Sk,     

c) 1990 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 

v sume najmenej 3 675 Sk,     

d) 1991 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 

v sume najmenej 3 689 Sk,     

e) 1992 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 

v sume najmenej 2 900 Sk,     

f) 1993 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 

v sume najmenej 2 934 Sk,     

g) 1994 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 

v sume najmenej 3 134 Sk,     

h) 1995 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 

v sume najmenej 3 334 Sk,     

i) 1996 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 

v sume najmenej 3 667 Sk,     

j) 1997 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 

v sume najmenej 3 767 Sk,     

k) 1998 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 

v sume najmenej 3 867 Sk,     
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l) 1999 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 

v sume najmenej 3 967 Sk,     

m)  2000 z priemerného mesačného zárobku upraveného podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 

4 067 Sk,     

n) 2001 z priemerného mesačného zárobku upraveného podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 

4 167 Sk,     

o) 2002 z priemerného mesačného zárobku upraveného podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 

4 267 Sk,     

p) 2003 z priemerného mesačného zárobku upraveného podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 

4 337 Sk.  

 

 Počet dotknutých osôb, ktorých starobné dôchodky boli priznané podľa predpisov účinných 

pred 1 . októbrom 1988 sa v roku 2018 odhaduje na úrovni  cca 12 900, v roku 2019 na úrovni cca 

10 500 a v roku 2020 na úrovni cca 8 400. Výdavky na starobné dôchodky, ktoré boli priznané 

podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988 sa predpokladajú vo výške cca 3 615 tis. eura 

v roku 2018, cca 2 960 tis. eura v roku 2019 a cca 2 363 tis. eura v roku 2020. 

 

 Počet dotknutých osôb, ktorých starobné dôchodky boli priznané podľa predpisov účinných 

v období od 1. októbra 1988 do 31. decembra 2003 sa v roku 2018 odhaduje na úrovni cca 88 400, 

v roku 2019 na úrovni cca 83 500 a v roku 2020 na úrovni cca 78 500. Výdavky na starobné 

dôchodky, ktoré boli priznané v období od 1. októbra 1988 do 31. decembra 2003  sa predpokladajú 

vo výške cca 46 557 tis. eura v roku 2018, cca 44 483 tis. eura v roku 2019 a cca 42 442 tis. eura 

v roku 2020. 

 

Celkové výdavky Sociálnej poisťovne sa predpokladajú vplyvom stanovenia nového 

výpočtu starobného dôchodku u vybraného okruhu poberateľov v porovnaní so súčasným právnym 

stavom vyššie v roku 2018 o 50 173 tis. eura, v roku 2019 o 47 443 tis. eura a v roku 2020 o 44 805 

tis. eura. Pri kvantifikácií výdavkov sme uvažovali s postupným prirodzeným úbytkom dotknutých 

osôb podľa posledných úmrtnostných tabuliek zverejnených Štatistickým úradom SR v roku 2016. 

Celkové výdavky návrhu zákona v dlhodobom horizonte popisuje Graf 1. 

Graf 1:  
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Tabuľka č. 4 

Výdavky Sociálnej poisťovne (v eurách) 

Vplyv na rozpočet verejnej správy (cash= 

ESA2010) poznámka 
2017 2018 2019 2020 

Bežné výdavky (600) 0 50 172 578 47 443 184 44 805 532   
  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania (610) 
0 0 0 0   

  Poistné a príspevok do poisťovní (620) 
0 0 0 0   

  Tovary a služby (630) 
0 0 0 0   

  Bežné transfery (640) 0 50 172 578 47 443 184 44 805 532   
  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  
úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a 

finančným prenájmom (650) 

0 0 0 0 
 

Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 

osobám (642) 0 50 172 578 47 443 184 44 805 532  
Kapitálové výdavky (700) 0 0 0 0   
  Obstarávanie kapitálových aktív (710) 0 0 0 0   
  Kapitálové transfery (720) 0 0 0 0   
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami 

a finančnými pasívami (800) 
 0  0 0  0    

Dopad na výdavky verejnej správy celkom 0 50 172 578 47 443 184 44 805 532   



 

6 
 

 
 

                 Tabuľka č. 5 

Zamestnanosť 
Vplyv na rozpočet verejnej správy 

2017 2018 2019 

Počet zamestnancov celkom 0 0 0 

   z toho vplyv na ŠR 0 0 0 

Priemerný mzdový výdavok (v eurách) 0 0 0 

   z toho vplyv na ŠR  0  0  0 

Osobné výdavky celkom (v eurách) 0 0 0 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

(610) 

0 0 0 

   z toho vplyv na ŠR 0 0 0 

Poistné a príspevok do poisťovní (620) 0 0 0 

   z toho vplyv na ŠR 0 0 0 

    
 
  

 

  

 

Pripomienkovanie 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/104/pripomienky/zobraz  

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/104/hromadne-pripomienky/  

https://www.slov-lex.sk/diskusia-k-legislativnym-procesom/-

/message_boards/category/341219 
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