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Rezort práce odmieta dlhšiu podporu v nezamestnanosti pre ľudí v preddôchodkovom
veku
(webnoviny.sk; 06/08/2017; SITA ; Zaradenie: Ekonomika)
https://www.webnoviny.sk/rezort-prace-odmieta-dlhsiu-podporu-v-nezamestnanosti-pre-ludiv-preddochodkovom-veku/
Ilustračné foto
BRATISLAVA 6. augusta (WebNoviny.sk) – Ministerstvo práce a sociálnych vecí odmietlo
požiadavku Konfederácie odborových zväzov SR, aby sa predĺžilo obdobie poskytovania
dávky v nezamestnanosti pre skupinu zamestnancov v preddôchodkovom veku. Odborári
argumentovali príkladom Českej republiky, kde poskytujú dávku v nezamestnanosti ľuďom
vo veku 50 až 55 rokov počas 8 mesiacov a ľuďom starším ako 55 rokov počas 11 mesiacov."
Síce v susednej Českej republike existuje predĺžené podporné obdobie pre osoby s vekom nad
50, resp. 55 rokov, avšak na druhej strane osoby s nižším vekom ako 50 rokov majú podporné
obdobie iba 5 mesiacov a dávka v nezamestnanosti degresívne počas poberania klesá až na 45
% hrubého príjmu po 4 mesiacoch poberania," upozornilo ministerstvo práce počas
pripomienkového konania k návrhu novely zákona o sociálnom poistení.
Podľa rezortu práce a sociálnych vecí nie je možné skopírovať iba jeden pozitívny prvok
uplatňovaný pri dávkach v nezamestnanosti v inej členskej krajine EÚ a aplikovať ho u nás
bez toho, aby sme problematiku vnímali v kontexte nastavenia ostatných súvisiacich
parametrov.
"Pred prípadnými ďalšími zvažovanými zmenami v dávkach v nezamestnanosti je nevyhnutné
komplexne zanalyzovať túto schému aj v kontexte predlžovania dôchodkového veku, situácie
na trhu práce, vrátane úspešnosti aktívnych opatrení na trhu práce pre staršie osoby, či
nastavení alternatívnych možností odchodu do dôchodku," dodal rezort.
Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti by sa mali od začiatku budúceho roka
zmierniť. Kým v súčasnosti je pri práci na neurčitý čas nárok na nezamestnaneckú dávku
podmienený najmenej dvomi rokmi poistenia v posledných troch rokoch, po novom sa má
podmienka dvojročného poistenia v nezamestnanosti vzťahovať na obdobie posledných
štyroch rokov pred zaradením do evidencie nezamestnaných.
Takéto miernejšie pravidlá pritom už v súčasnosti platia pri nároku na dávku v
nezamestnanosti, ak žiadateľ o dávku pracoval na určitý čas alebo bol dobrovoľne poistený v
nezamestnanosti.
"Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zjednotením podmienok nároku na dávku v
nezamestnanosti pre všetkých poistencov umožniť prístup k dávke v nezamestnanosti
väčšiemu počtu poistencov, ktorí platili poistné na poistenie v nezamestnanosti, čím sa
podporí naplnenie účelu tejto dávky," tvrdí v dôvodovej správe k návrhu novely zákona
ministerstvo práce a sociálnych vecí.
Ako ďalej uvádza rezort, takúto zmenu navrhuje aj s prihliadnutím na podmienky nároku na
dávku v nezamestnanosti v okolitých susedských členských štátoch Európskej únie. Nová
právna úprava má podľa odhadu rezortu práce v budúcom roku pomôcť takmer 3,9 tisíca
osobám pracujúcim na neurčitý čas, ktorým Sociálna poisťovňa (SP) vďaka miernejším
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podmienkam nároku na dávku prizná dávku v nezamestnanosti.
Polepšiť si však majú aj zamestnanci so zmluvou na určitý čas a osoby dobrovoľne poistené v
nezamestnanosti. V súčasnosti totiž majú tieto dve skupiny poistencov nárok na dávku v
nezamestnanosti najviac štyri mesiace, od januára by mali dávku v nezamestnanosti dostávať
najviac šesť mesiacov.
V maximálnej dĺžke obdobia poskytovania dávky v nezamestnanosti sa tak dostanú na úroveň
zamestnancov, ktorí pracujú na neurčitý čas. "Za predpokladu zjednotenia podmienok nároku
na dávku v nezamestnanosti je dôvodné, aby bola jednotná pre všetkých poistencov aj dĺžka
podporného obdobia v nezamestnanosti," zdôvodnilo ministerstvo práce.
Štát neplánuje dlhšie vyplácať podporu v nezamestnanosti starším
(pravda.sk; 06/08/2017; SITA ; Zaradenie: Profesia)
https://profesia.pravda.sk/zamestnanie/clanok/437489-stat-neplanuje-dlhsie-vyplacatpodporu-v-nezamestnanostistarsim/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Ministerstvo práce a sociálnych vecí odmietlo požiadavku Konfederácie odborových zväzov
SR, aby sa predĺžilo obdobie poskytovania dávky v nezamestnanosti pre skupinu
zamestnancov v preddôchodkovom veku.
Odborári argumentovali príkladom Českej republiky, kde poskytujú dávku v nezamestnanosti
ľuďom vo veku 50 až 55 rokov počas 8 mesiacov a ľuďom starším ako 55 rokov počas 11
mesiacov. "Síce v susednej Českej republike existuje predĺžené podporné obdobie pre osoby s
vekom nad 50, resp. 55 rokov, avšak na druhej strane osoby s nižším vekom ako 50 rokov
majú podporné obdobie iba 5 mesiacov a dávka v nezamestnanosti degresívne počas
poberania klesá až na 45 % hrubého príjmu po 4 mesiacoch poberania," upozornilo
ministerstvo práce počas pripomienkového konania k návrhu novely zákona o sociálnom
poistení.
Podľa rezortu práce a sociálnych vecí nie je možné skopírovať iba jeden pozitívny prvok
uplatňovaný pri dávkach v nezamestnanosti v inej členskej krajine EÚ a aplikovať ho u nás
bez toho, aby sme problematiku vnímali v kontexte nastavenia ostatných súvisiacich
parametrov.
"Pred prípadnými ďalšími zvažovanými zmenami v dávkach v nezamestnanosti je nevyhnutné
komplexne zanalyzovať túto schému aj v kontexte predlžovania dôchodkového veku, situácie
na trhu práce, vrátane úspešnosti aktívnych opatrení na trhu práce pre staršie osoby, či
nastavení alternatívnych možností odchodu do dôchodku," dodal rezort.
Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti by sa mali od začiatku budúceho roka
zmierniť. Kým v súčasnosti je pri práci na neurčitý čas nárok na nezamestnaneckú dávku
podmienený najmenej dvomi rokmi poistenia v posledných troch rokoch, po novom sa má
podmienka dvojročného poistenia v nezamestnanosti vzťahovať na obdobie posledných
štyroch rokov pred zaradením do evidencie nezamestnaných. Takéto miernejšie pravidlá
pritom už v súčasnosti platia pri nároku na dávku v nezamestnanosti, ak žiadateľ o dávku
pracoval na určitý čas alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti.
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"Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zjednotením podmienok nároku na dávku v
nezamestnanosti pre všetkých poistencov umožniť prístup k dávke v nezamestnanosti
väčšiemu počtu poistencov, ktorí platili poistné na poistenie v nezamestnanosti, čím sa
podporí naplnenie účelu tejto dávky," tvrdí v dôvodovej správe k návrhu novely zákona
ministerstvo práce a sociálnych vecí.
Ako ďalej uvádza rezort, takúto zmenu navrhuje aj s prihliadnutím na podmienky nároku na
dávku v nezamestnanosti v okolitých susedských členských štátoch Európskej únie. Nová
právna úprava má podľa odhadu rezortu práce v budúcom roku pomôcť takmer 3,9 tisíca
osobám pracujúcim na neurčitý čas, ktorým Sociálna poisťovňa (SP) vďaka miernejším
podmienkam nároku na dávku prizná dávku v nezamestnanosti.
Polepšiť si však majú aj zamestnanci so zmluvou na určitý čas a osoby dobrovoľne poistené v
nezamestnanosti. V súčasnosti totiž majú tieto dve skupiny poistencov nárok na dávku v
nezamestnanosti najviac štyri mesiace, od januára by mali dávku v nezamestnanosti dostávať
najviac šesť mesiacov. V maximálnej dĺžke obdobia poskytovania dávky v nezamestnanosti sa
tak dostanú na úroveň zamestnancov, ktorí pracujú na neurčitý čas. "Za predpokladu
zjednotenia podmienok nároku na dávku v nezamestnanosti je dôvodné, aby bola jednotná pre
všetkých poistencov aj dĺžka podporného obdobia v nezamestnanosti," zdôvodnilo
ministerstvo práce.

Čo všetko môžu získať pracujúci penzisti?
(pravda.sk; 04/08/2017; SHUTTERSTOCK ; Zaradenie: Peniaze)
https://peniaze.pravda.sk/dochodok/clanok/437323-co-vsetko-mozu-ziskat-pracujucipenzisti/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Ilustračné foto. Autor - SHUTTERSTOCK
Viac ako 140-tisíc starobných dôchodcov si svoj príjem zlepšuje prácou. Okrem mzdy majú
nárok aj na ďalšie benefity. Medzi najzaujímavejšie patrí možnosť zvýšiť si takto svoj
dôchodok.
Pracujúci penzisti majú nárok na rovnaké výhody ako ostatní zamestnanci. Aj zo sociálneho
poistenia môžu získať tie isté dávky. Jediným rozdielom je, že starobní penzisti už neplatia
odvody na poistenie v nezamestnanosti, preto nemôžu ani dostať dávku v nezamestnanosti.
Ak dôchodca pracuje na dohodu, zamestnávateľ mu zo mzdy nestrháva ani odvody na
nemocenské poistenie.
Vďaka plateniu odvodov na dôchodkové poistenie môžu pracujúci penzisti požiadať o
zvýšenie svojho dôchodku. "O zvýšenie dôchodku je možné žiadať listom najskôr od
nasledujúceho dňa po ukončení dôchodkového poistenia," hovorí riaditeľ komunikačného
odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Ak niekto počas roka neprestane pracovať,
Sociálna poisťovňa mu dôchodok zvýši automaticky od 1. januára nasledujúceho roku.
Automaticky zvýši penzie aj všetkým, ktorí síce počas roka prestali pracovať, no o zvýšenie
nepožiadali.
Pracovať môžu aj predčasní penzisti. Tí však musia počítať s tým, že keď sa zamestnajú,
Sociálna poisťovňa im zastaví výplatu dôchodku. "Ak dôchodcovi, ktorému bola výplata
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predčasného starobného dôchodku zastavená z dôvodu povinného dôchodkového poistenia,
zanikne povinné dôchodkové poistenie, môže Sociálnu poisťovňu požiadať o uvoľnenie
výplaty predčasného dôchodku a súčasne o jeho zvýšenie za získané obdobie povinného
dôchodkového poistenia. Žiadať môže neformálnou žiadosťou, v ktorej uvedie svoje
identifikačné údaje, od ktorého dátumu žiada o uvoľnenie výplaty a zvýšenie sumy
predčasného starobného dôchodku a za aké obdobie dôchodkového poistenia. Žiadosť podpíše
a odošle ústrediu Sociálnej poisťovne. K žiadosti netreba prikladať žiadne prílohy," povedal
Višváder.
Podľa údajov Sociálnej poisťovne si väčšina dôchodcov privyrába prácou na zmluvu. Vďaka
tomu majú nárok na viacero výhod ako tí, čo pracujú na dohodu. "Dohodári sú v zmysle
Zákonníka práce akoby zamestnanci druhej kategórie," tvrdí Viktor Križan, odborník na
pracovné právo z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Ľudia pracujúci na dohodu nemajú
napríklad nárok na platenú dovolenku, platené voľno v prípade návštevy lekára, nemajú právo
na príplatok za prácu nadčas, prácu vo sviatok, pracovnú pohotovosť a nočnú prácu.
Nedostávajú ani príspevok na stravu.
&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Od nového roka dôchodky opäť porastú
(Slovenské Národné Noviny; 31/2017; 05/08/2017; s.: 5; Róbert HÖLCZ ; Zaradenie:
EKONOMIKA)
Starodôchodcom štát napráva skrivodlivý výpočet penzií z minulosti
Róbert HÖLCZ - Ilustrácia: Andrej MIŠANEK
Slovensko starne. Ľudia sa dožívajú vyššieho stredného veku, preto aj viac rokov poberajú
penziu. Keďže sa v štáte rodí menej detí, ako by bolo potrebné z hľadiska demografie, nad
zabezpečením jednoduchej reprodukcie obyvateľstva visia otázniky. Pre nevhodné reformy
vzdelávacieho systému na našom pracovnom trhu chýbajú absolventi potrebných odborných
profesií, mnohí mladí ľudia odchádzajú pracovať do zahraničia, a keď sa tam usadia alebo si
založia rodinu, nevracajú sa späť. To všetko vplýva na dôchodkový systém v štáte. Vek
odchodu do dôchodku sa v tomto roku predlžuje o sedemdesiatšesť dní, v budúcom o
šesťdesiattri dní...
Náš priebežný dôchodkový systém zatiaľ funguje. Prispieva k tomu rast zamestnanosti i rast
odmien za prácu. Z hrubej mzdy odvádzajú zamestnanec a zamestnávateľ pri rovnakých
odvodových percentách do rozpočtu Sociálnej poisťovni viac peňazí. Prípadný deficit
Sociálnej poisťovne je krytý peniazmi zo štátneho rozpočtu. Vláda v záujme udržateľnosti
priebežného dôchodkového systému zatiaľ nemusí zvyšovať percentá odvodov do Sociálnej
poisťovne ani znižovať už vymerané dôchodky, ako to bolo v Grécku.
Terajší bankový systém je nastavený tak, aby jeho účastníci, a teda aj dôchodcovia, na
sporiacich a termínovaných účtoch nezískavali nejaké to euro navyše, a tak na zlepšenie ich
živobytia môže prispieť len vláda každoročnými úpravami penzií o vyššie percento, ako rastie
inflácia.
TOHTOROČNÉ ZMENY
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Od 1. júla 2017 sa zvyšuje životné minimum na 198,09 eura, čo má vplyv na exekučné zrážky
z dôchodku, na vznik nároku na predčasný starobný dôchodok, ako aj na garantovaný
minimálny dôchodok. Exekútor môže dôchodcovi zobrať len toľko peňazí, aby mu na účte
ostala suma životného minima, pričom sa rešpektuje aj počet ďalších vyživovaných osôb. Kto
chce z rôznych dôvodov požiadať o predčasný dôchodok, musí byť minimálne pätnásť rokov
dôchodkovo poistený a do dovŕšenia dôchodkového veku môžu chýbať najviac dva roky.
Takto vypočítaná suma predčasného dôchodku musí dosiahnuť minimálne 1,2-násobku
životného minima.
Pokiaľ ide o minimálnu výšku dôchodku, tak trebárs po tridsiatich rokoch dôchodkového
poistenia, pri rešpektovaní životného minima platného od 1. júla 2017 bude budúci rok
minimálna výška dôchodku najmenej 271,30 eura. Aj v tomto roku sa počíta s vianočným
príspevkom 87,26 eura pre tých dôchodcov, ktorí nepoberajú vyšší dôchodok ako 547,20 eura.
VALORIZÁCIA PENZIÍ
V histórii terajšieho dôchodkového systému na Slovensku sa penzie zvyšovali rovnakým
percentom k už vymeraným dôchodkom, čiže ten, kto mal vyšší dôchodok, dostal aj viac
pridané, čím sa viac zohľadňovala zásluhovosť. V minulom roku všetkým seniorom pridali k
dôchodku 1,90 eura, čo však dôchodcovská verejnosť prijala s nevôľou. Od januára 2018 sa
dôchodky budú zvyšovať minimálne o dve percentá priemeru doteraz vyplácaných dôchodkov
k 30. júnu 2017, samozrejme, v závislosti od druhu dôchodku. Najviac pribudne k
vymeranému dôchodku riadnym starobným dôchodcom - 8,30 eura mesačne, najmenej
poberateľom sirotského dôchodku, 2,60 eura. Dôchodcovia sa môžu spoľahnúť na doterajšiu
prax, pred termínom výplaty prvého dôchodku v roku 2018 dostanú automaticky nový
dôchodkový výmer s doplatením konkrétneho počtu dní od 1. januára 2018. Vyše stotisíc
starodôchodcom, ktorí odišli do dôchodku pred rokom 1989, sa penzie zvýšia o pevnú sumu
25,50 eura. Seniorom, čo išli do dôchodku pred rokom 2004, pribudne k mesačnej penzii 45
eur. Pri prepočítavaní sa zohľadní vek dôchodcu, pričom sa dôchodky prednostne upravia
starším ľuďom. Doplatok dostanú všetci rovnako s účinnosťou od 1. januára 2018, pričom
najneskôr do 31. októbra 2018 musí Sociálna poisťovňa písomne oznámiť starodôchodcovi
výšku jeho nového dôchodku.
Rok 2018 prinesie v penziách opäť zmeny
(Pravda; 180/2017; 05/08/2017; s.: 23,24,25,26; Dorota Hudecová ; Zaradenie: seniori užitočná Pravda)
Január prinesie v dôchodkoch opäť zmeny. Prvou a zároveň najväčšou bude prepočítanie
dôchodkov tým penzistom, ktorí odišli do dôchodku pred rokom 2004. Polepšiť by si malo
viac ako 100-tisíc z nich. A všetci tí, ktorí dosiahnu dôchodkový vek na budúci rok, pôjdu do
penzie opäť neskôr, mení sa aj systém valorizácie.
Poradňa
Dorota Hudecová ©
Penzistom, ktorí odišli do dôchodku pred prvým januárom 2004 a ktorých suma penzie by
bola vyššia, ak by bola vypočítaná podľa zákona o sociálnom poistení účinného od 1. januára
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2004, prepočítajú dôchodky. Ako skonštatoval minister práce Ján Richter, legislatíva do 31.
decembra 2003 viac zohľadňovala solidaritu, v súčasnosti zákon kladie väčší dôraz na
zásluhovosť.
Skupine starodôchodcov, ktorých penzia bola určená podľa zákona o sociálnom zabezpečení
účinného do 31. decembra 2003, budú dôchodky prepočítané individuálne. Starodôchodcovia,
ktorí odišli do penzie pred rokom 2004, si prilepšia priemerne o 47 eur, každý dôchodok bude
Sociálna poisťovňa prepočítavať zvlášť. Výsledná suma sa vyráta z dôchodkovej karty.
Ďalšou skupinou budú seniori, ktorým bol priznaný dôchodok podľa zákona účinného pred 1.
októbrom 1988. Vzhľadom na to, že technicky je náročné zistiť všetky spisy, tak títo seniori,
ktorým sa dôchodok vypočítal zo zárobku najmenej 77,44 eura, sa má penzia zvýšiť paušálne
o 25,50.
Starobný dôchodok sa bude prepočítavať len tým starodôchodcom, ktorí vďaka uplatneniu
pravidiel platných od 1. januára 2004 získajú vyšší dôchodok, ako majú v súčasnosti. Na
zvýšenie penzií pôjde v budúcom roku asi 50 miliónov eur.
Dôchodcovia o prepočítanie penzie nebudú musieť žiadať. Urobí to za nich Sociálna
poisťovňa, ktorá bude každého o zmene informovať.
Zásadnou zmenou bude pre nových penzistov opäť neskorší odchod do penzie. "V roku 2018
by sa mal predlžovať dôchodkový vek o 63 dní," konštatovala Daniela Rodinová z tlačového
odboru rezortu práce. A tak ľudia, ktorí pôjdu do penzie v roku 2018, budú môcť o dôchodok
požiadať vo veku 62 rokov a 139 dní.
Zmena by mala nastať aj vo valorizácii dôchodkov. Budú sa zvyšovať o dôchodcovskú
infláciu. Ak by však takto určená suma zvýšenia dôchodku bola nižšia ako pevná suma určená
ako 2 % z priemernej sumy príslušného druhu dôchodku, valorizovať sa bude o pevnú sumu.
"Účelom takto definovanej minimálnej miery valorizácie dôchodkov je garantovať istú
minimálnu sumu zvýšenia dôchodku, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou
verejnosťou, najmä ak by miera dôchodcovskej inflácie bola veľmi nízka, a zároveň
garantovať zachovanie kúpnej sily dôchodkov všetkých dôchodcov," konštatoval minister
práce Ján Richter.
"Dôležité je, že každému dôchodcovi sa do budúcnosti aj v čase nízkej inflácie bude zvyšovať
aspoň o minimálnu pevnú sumu vypočítanú ako 2 % z priemerného dôchodku daného druhu,"
povedal hovorca rezortu práce Michal Stuška.
Napríklad ak penzista poberá dôchodok 400 eur, penzia by sa zvýšila o tri eurá. Navrhovaný
právny stav porovná percentuálne zvýšenie v tomto prípade tri eurá s minimálnou sumou
valorizácie (2 % z priemernej sumy nekráteného starobného dôchodku), ktorá sa v súčasnosti
pri nekrátenom dôchodku odhaduje na 8,40, a dôchodcovi sa zvýši penzia o vyššiu z týchto
dvoch súm, čiže v tomto prípade o 8,40 eura. Iný penzista zas poberá dôchodok 1000 eur.
Zvýšenie o dôchodcovskú infláciu je 9 eur, čo je viac ako pevná suma 8,40 eura, a preto by
tomuto penzistovi mal vzrásť dôchodok o 9 eur.
© AUTORSKÉ PRAVA VYHRADENÉ
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Píšte nám na: pravda@pravda.sk
---Zmena č. 1
Zvýšenie penzií starodôchodcov
Parlament schválil zmenu zákona o sociálnom poistení, a tak prepočtu penzií starodôchodcov
od januára už nič nebráni. Nové určenie sumy starobného dôchodku sa nevzťahuje na
všetkých poberateľov starobného dôchodku, ktorým bol dôchodok priznaný podľa predpisov
účinných pred 1. januárom 2004. Skutočnosť, či sa poberateľa starobného dôchodku právna
úprava týka, závisí od: zákona, podľa ktorého bola určená suma starobného dôchodku, dátumu
priznania dôchodku a hodnoty priemerného mesačného zárobku, z ktorého bol dôchodok
vypočítaný. "Starobné dôchodky sa novo určia v závislosti od toho, či bol starobný dôchodok
priznaný v sume určenej podľa predpisov účinných: pred 1. októbrom 1988, alebo od 1.
októbra 1988 do 31. decembra 2003 (podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení
v znení neskorších predpisov)," píše sa v správe Sociálnej poisťovne.
"Suma starobného dôchodku sa opätovne, tak ako pri jeho priznaní, vypočíta podľa zákona o
sociálnom zabezpečení účinného do 31. 12. 2003, a to ku dňu jeho priznania. Prakticky sa len
zopakuje výpočet, ktorý sa uskutočnil pri priznaní dôchodku len z inak, podľa nových
pravidiel určeného priemerného mesačného zárobku, pričom percentuálna výmera dôchodku
sa nezmení. Následne sa zopakujú všetky zmeny sumy dôchodku vrátane valorizácií odo dňa
priznania až do účinnosti novely. Uvedeným postupom sa určí suma dôchodku k tomuto dňu.
Na výplatu tejto sumy, ak bude vyššia ako suma, na ktorej výplatu má nárok k tomuto dňu,
bude mať nárok od 1.1. 2018," priblížila Daniela Rodinová z tlačového odboru rezortu práce.
Starobné dôchodky priznané v sume určenej podľa predpisov účinných pred 1.10.1988
Ide najmä o tieto predpisy:
- zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení,
- zákon č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení,
- zákon č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení.
Zvýšenie starobných dôchodkov
Starobné dôchodky sa zvýšia od 1.1.2018 o pevnú sumu 25,50 eur mesačne, ak sú splnené
zákonné podmienky.
Hodnota priemerného mesačného zárobku
Na to, aby sa starobný dôchodok zvýšil, musel byť priznaný z priemerného mesačného
zárobku najmenej v hodnote uvedenej v nasledujúcej tabuľke, v závislosti od roku priznania
dôchodku:
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Hodnota priemerného mesačného zárobku (upraveného), od ktorej vznikne nárok na zvýšenie
penzie - v Sk (Kčs)
Rok priznania penzie
pred rokom 1965
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

1509
1509
1536
1568
1619
1698
1794
1894
1998
2 034
2 063
2 088
2114
2141
2166
2192
2217
2 242
2 264
2 285
2304
2322
2 333
2 333
2333

Poznámka: Starobný dôchodok sa na tieto účely považuje za priznaný v roku 1988 aj vtedy, ak
bol priznaný po 31. decembri 1988. ale v sume určenej podľa predpisov účinných pred 1.
októbrom 1988.
---Príklady
1. Poberateľovi starobného dôchodku bol od 1. augusta 1985 priznaný dôchodok v sume
určenej podľa zákona č. 121/1975 Zb. Penzia bola vypočítaná z upraveného priemerného
mesačného zárobku 2 325 Kčs.
Vznikne nárok na zvýšenie dôchodku o 25,50 eura mesačne.
2. Poberateľovi starobného dôchodku bol od 20. júna 1985 priznaný starobný dôchodok v
sume určenej podľa zákona č. 121/1975 Zb. Dôchodok bol vypočítaný z upraveného
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priemerného mesačného zárobku 2 320 Kčs.
Nevznikne nárok na zvýšenie dôchodku o 25,50 eura mesačne.
Starobné dôchodky priznané v sume určenej podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom
zabezpečení
Nové určenie sumy starobných dôchodkov
Starobné dôchodky sa znovu vypočítajú z inak upraveného priemerného mesačného zárobku,
a to spôsobom uvedeným v zákone. Ak bude novo určená suma starobného dôchodku vyššia
ako vyplácaná suma, starobný dôchodok sa od 1. januára 2018 zvýši. Ak bude novo určená
suma starobného dôchodku nižšia ako vyplácaná suma, poberateľovi starobného dôchodku sa
bude nadálej vyplácať dôchodok v nezmenenej sume.
Hodnota priemerného mesačného zárobku
Na to, aby sa starobný dôchodok znovu vypočítal, musel byť priznaný z priemerného
mesačného zárobku najmenej v hodnote uvedenej v nasledujúcej tabuľke, v závislosti od roku
priznania dôchodku:
Hodnota priemerného mesačného zárobku (upraveného), od ktorej vznikne nárok na nové
určenie sumy dôchodku - v Sk (Kčs)
Rok priznania penzie
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

2 733
2 750
2767
3 689
2900
2 934
3134
3 334
3 667
3 767
3 867
3 967
4067*
4167*
4267*
4337*

* priemerný mesačný zárobok upravený podľa § 293k zákona č. 461/2003 Z. z. v znení
zákona č. 310/2006 Z. z. (.podľa novely účinnej od augusta 2006)
Poznámka: Starobný dôchodok sa na tieto účely považuje za priznaný v roku 2003 aj vtedy, ak
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bol priznaný po 31. decembri 2003 a poistenec splnil podmienky nároku na starobný
dôchodok do 31. decembra 2003 a súčasne od vzniku nároku na dôchodok do 31. decembra
2003 nebol nepretržite zamestnaný, alebo bol priznaný po 31. decembri 2004 poistencovi,
ktorý pred 1. januárom 2004 nespĺňal podmienku trvalého pobytu na území Slovenskej
republiky, hoci ostatné podmienky nároku na starobný dôchodok spĺňal.
Príklady
1. Poberateľovi starobného dôchodku bol od 15. júla 1994 priznaný starobný dôchodok v
sume určenej podľa zákona č. 100/1988 Zb. Starobný dôchodok bol vypočítaný z upraveného
priemerného mesačného zárobku 3180 Sk.
Vznikne nárok na nové určenie sumy starobného dôchodku spôsobom uvedeným v zákone.
2. Poberateľovi starobného dôchodku bol od 23. marca 1994 priznaný dôchodok v sume
určenej podľa zákona č. 100/1988 Zb. Starobný dôchodok bol vypočítaný z upraveného
priemerného mesačného zárobku 3130 Sk.
Nevznikne nárok na nové určenie sumy starobného dôchodku spôsobom uvedeným v zákone.
---Zmena č. 2
Do penzie opäť neskôr
Vek odchodu do penzie sa pre niektorých opäť predĺži. Od 1. januára 2018 sa zvýši o 63 dní.
Dôchodkový vek tak bude 62 rokov a 139 dní. "V súlade s cieľom zabezpečiť dlhodobú
finančnú udržateľnosť dôchodkového systému sa od 1. januára 2018 upravuje dôchodkový
vek v závislosti od vývoja priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy v
aktuálnom dôchodkovom veku vyjadrenom v celých rokoch," uviedol rezort práce a
sociálnych vecí.
"V roku 2018 by sa mal predlžovať dôchodkový vek o 63 dní. O koľko sa však bude
predlžovať dôchodkový vek, nie je možné spoľahlivo predpovedať viac ako jeden rok
dopredu, pretože predlžovanie dôchodkového veku je naviazané na strednú dĺžku života v
referenčných obdobiach a referenčnom veku, ktorú vydáva Štatistický úrad SR a v súčasnosti
ešte nie sú zverejnené údaje potrebné na určenie úpravy dôchodkového veku na roky 2019 a
nasledujúce," uviedla Daniela Rodinová z tlačového odboru rezortu práce.
Neskorší odchod do penzie bude mať priamy vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne. Tej sa
vďaka tomu znížia výdavky o 22,6 milióna eur v porovnaní so súčasným právnym stavom.
"Naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života stabilizuje výplatnú fázu dôchodcov
v dôchodkovom systéme, čo pomáha k dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému.
Odhaduje sa že návrh opatrenia sa v roku 2018 priamo dotkne približne 37 300 osôb," píše sa
v opatrení rezortu práce.
Postup Sociálnej poisťovne
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Sociálna poisťovňa o novom určení alebo zvýšení sumy starobných dôchodkov, ktorých sa
zmena týka, rozhodne:
- od 1.1.2018 do 31.10.2018, to znamená od účinnosti zákona do zákonom stanoveného
termínu,
- písomným rozhodnutím,
- z úradnej povinnosti, nie je teda potrebná osobitná žiadosť poberateľa starobného dôchodku.
Rozhodnutia bude vydávať postupne v závislosti od dátumu narodenia poberateľa dôchodku
(od najstarších dôchodcov) a od zložitosti prípadu.
Ak starodôchodcovi vznikne nárok na zvýšenie penzie, doplatí sa mu suma patriaca od 1.
januára 2018.
ZDROJ: SOCIÁLNA POISŤOVŇA
---Zmena č. 3
Valorizácia
Na budúci rok sa penzie budú zvyšovať o dôchodcovskú infláciu. Ak by však takto určená
suma zvýšenia penzie bola nižšia ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej sumy
príslušného druhu dôchodku, valorizovať sa bude o pevnú sumu. Čiže ak po zvýšení o
dôchodcovskú infláciu bude vyššia o tri eurá a o pevnú sumu o osem eur, zvýši sa dôchodok o
osem eur. "Účelom takto definovanej minimálnej miery valorizácie dôchodkov je garantovať
istú minimálnu sumu zvýšenia dôchodku, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou
verejnosťou, najmä ak by miera dôchodcovskej inflácie bola veľmi nízka, a zároveň
garantovať zachovanie kúpnej sily dôchodkov všetkých penzistov," konštatoval minister práce
Ján Richter. Zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa posudzuje samostatne. To znamená,
že ak dôchodca poberá napríklad dva dôchodky, zvýši sa každý z nich. Penzie, ktoré sa z
dôvodu súbehu vyplácajú v sume jednej polovice, sa zvýšia o osobitne určenú sumu, pričom
táto suma zvýšenia nie je určená ako jedna polovica zo sumy zvýšenia dôchodku
nevyplácaného v súbehu.
O inú pevnú sumu sa dôchodok zvýši, ak bola jeho suma určená s prihliadnutím na obdobie
dôchodkového poistenia získané v cudzine. Čiastkové dôchodky sa zvyšujú o pomernú časť
pevnej sumy podľa druhu príslušného dôchodku, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa
priznal čiastkový dôchodok .
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
SUMA, O KTORÚ BY MALI VZRÁSŤ PENZIE
Druh dôchodku

priemerná

zvýšenie
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starobný dôchodok
predčasný starobný dôchodok
invalidný
dôchodok
s
poklesom schopnosti pracovať
do 70%
invalidný
dôchodok
s
poklesom schopnosti pracovať
nad 70%
vdovský a vdovecký dôchodok
sirotský dôchodok
Krátené dôchodky z dôvodu
súbehu
starobný dôchodok
predčasný starobný dôchodok
invalidný
dôchodok
s
poklesom schopnosti pracovať
do 70%
invalidný
dôchodok
s
poklesom schopnosti pracovať
nad 70%
vdovský a vdovecký dôchodok
sirotský dôchodok

výška

dôchodcovská inflácia

pevnou sumou

417,5765870
408,1548219
201,8892319

3,80 eura
3,70 eura
1,80 eura

8,40 eura
8,20 eura
4,10 eura

359,1845168

3,30 eura

7,20 eura

267,9068707
128,9046046

2,50 eura

5,40 eura

127,1648754
148,6538462
83,2844456

1,20 eura
1,40 eura
0,80 eura

2,60 eura
3,00 eura
1,70 eura

131,8650202

1,20 eura

2,70 eura

117,0796343
64,9083333

1,10 eura
0,60 eura

2,40 eura
1,30 eura

VÝPOČET JE LEN INFORMATÍVNY.
---Zmena č. 4
Aktuálna dôchodková hodnota
tento rok je jej suma 11.3505 eura, predpoklad na rok 2018 podľa návrhu rozpočtu Sociálnej
poisťovne je 11,8651 eura. Ide o veličinu, ktorá je dôležitá na výpočet dôchodku.
Príklad výpočtu predčasného starobného dôchodku
ROK 2017
Poistenec požiada o priznanie predčasného dôchodku. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu
chýba 365 dní. Hodnota jeho POMB je 1,0012, odpracoval 43,0247 roka. Aktuálna
dôchodková hodnota je 11,3505 eura.
Suma predčasného dôchodku sa určí takto: určí sa plná suma dôchodku:
1.0012 x 43,0247 x 11,3505 = 488,93787957882 eura táto suma sa zníži za 365 dní
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chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku:
- hodnota percentuálneho zníženia = (365 ; 30) x 0,5
- prihliada sa aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 x 0,5 =
6,5%
Suma penzie: 488,93787957882 - (6,5% x 488,93787957882) = 488,93787957882 31,7809621726233 = 457,20 eura.
Táto suma sa následne zvýši o pevnú sumu valorizácie platnú v roku 2017 (7,90 eura). Suma
predčasného starobného dôchodku by tak mala byť 465,10 eura mesačne.
ROK 2018
Poistenec požiada o priznanie predčasného dôchodku. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu
chýba 365 dní. Hodnota jeho POMB je 1,0012, odpracoval 43,0247 roka. Aktuálna
dôchodková hodnota sa predpokladá 11,8651 eura.
Suma predčasného dôchodku sa určí takto: určí sa plná suma dôchodku:
1,0012 x 43,0247 x 11,8651 = 511,104958811564 eura táto suma sa zníži za 365 dní
chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku:
- hodnota percentuálneho zníženia = (365 : 30) x 0,5
- prihliada sa aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 x 0,5 =
6,5 %
Suma penzie: 511,104958811564 - (6,5% x 511,104958811564) = 511,104958811564 33,22182232275166 = 477,90 eura.
K vypočítanej sume bude potrebné ešte pripočítať valorizáciu, ktorá sa predpokladá v sume
8,20. Jeho dôchodok by tak mohol dosiahnuť sumu 486.10 eura.
ROK 2017
Poistenec splní podmienky nároku na starobný dôchodok a aj požiada o jeho priznanie.
Hodnota jeho POMB je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom
období priemerne približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve). Má odpracovaných
45,0247 roka obdobia dôchodkového poistenia. Aktuálna dôchodková hodnota je 11,3505:
S = 1,0012 x 45,0247 x 11,3505 = 511,70 eura mesačne.
K vypočítanej sume starobného dôchodku je potrebné pripočítať pevnú sumu valorizácie 8,20
eura. Suma starobného dôchodku je tak 519,90 eura mesačne.
AKÁ BUDE JEHO PENZIA V ROKU 2018, AK BUDE AKTUÁLNA DÔCHODKOVÁ
HODNOTA NA BUDÚCI ROK 11.8651:
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S = 1,0012 x 45,0247 x 11,8651 = 534,90 eura mesačne.
K vypočítanej sume bude potrebné ešte pripočítať valorizáciu, ktorá sa predpokladá na úrovni
8,40 eura. Suma penzie by tak mohla byť 543,30 eura.
Príklad výpočtu invalidného dôchodku
ROK 2017
Poistenec bude tento rok uznaný za invalidného s poklesom schopnosti pracovaťo viac ako
70%. Ku dňu vzniku invalidity získa 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie
od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1058 dní, spolu to je 15
084 dní, to znamená 41,3261 odpracovaného roka. Hodnota jeho POMB po úprave je 0,9616.
Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2017 bude 11,3505 eura.
Suma invalidného dôchodku: 0,9616 x 41,3261 x 11,3505 = 451,10 eura. Táto suma sa
následne zvýši o pevnú sumu valorizácie platnú v roku 2017 - 7,10 eura. Suma invalidného
dôchodku by tak mala byť 458.20 eura mesačne.
ROK 2018
Poistenec bude od 1. januára 2018 uznaný za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o
viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získa 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia.
Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1058 dní, spolu to
je 15 084 dní, to znamená 41,3261 odpracovaného roka. Hodnota jeho POMB po úprave je
0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota sa predpokladá 11.8651 eura. Suma invalidného
dôchodku: 0,9616 x 41,3261 x 11,8651 = 471,50 eura. K vypočítanej sume bude potrebné ešte
pripočítať predpokladanú sumu valorizácie 7,20 eura. Jeho penzia by tak mohla byť 478,70
eura.
Príklady výpočtu sú len informatívne, pretože skutočná aktuálna dôchodková hodnota bude
známa až na jeseň a odhadovaná je aj budúcoročná valorizácia.
ILUSTRAČNÉ FOTO:
BRAUNSTEINER

SHUTTERSTOCK,

INFOGRAFIKA:

PRAVDA

/
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Univerzitná nemocnica Martin plánuje obstarať röntgenové prístroje
(7. augusta 2017, SITA)
Nemocnica chystá aj nákup extrakorporálneho litotriptora.
niverzitná nemocnica Martin (UNM) plánuje obstarať röntgenové prístroje. Nemocnica o tom
informovala v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ. Podľa zverejneného predbežného
oznámenia je predmetom zákazky dodávka jedného mobilného RTG prístroja – C rameno pre
potreby oddelenia gastroenterologickej diagnostiky a jedného mobilného RTG prístroja – C
rameno pre potreby ortopedickej kliniky. Súčasťou by mala byť aj inštalácia predmetu
zákazky, uvedenie do prevádzky a bezplatné zaškolenie personálu do obsluhy.
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Podľa dostupných informácií by sa zákazka mala deliť na časti. V predbežnom oznámení
nebola uvedená predpokladaná cena obstarávania. Oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania by malo byť zverejnené 14. septembra tohto roka.
Urologická klinika by mala dostať tiež nový prístroj
Nemocnica sa chystá nakúpiť aj extrakorporálny litotriptor (drvič močových kameňov – pozn.
redakcie) – multifunkčný s možnosťou kompletnej RTG a endoskopickej diagnostiky a liečby
u dospelých a detí. Podľa ďalšieho predbežného oznámenia súčasťou zákazky by mala byť aj
dodávka do miesta určenia, inštalácia predmetu zákazky a uvedenie do prevádzky, odskúšanie
funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, odovzdanie dokumentácie a
zaškolenie personálu do obsluhy zariadení pre potreby Urologickej kliniky UNM. Oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania by malo byť takisto zverejnené 14. septembra tohto roka.
ÚDZS by mal v budúcom roku hospodáriť s celkovými príjmami vo výške 47,53 mil. eur
(SITA / Tomáš Benedikovič )
V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 by tak mali byť celkové príjmy úradu
vyššie o 3 906 399 eur.
Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou by mal v budúcom roku hospodáriť s
celkovými príjmami vo výške 47 531 700 eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok
2017 by tak mali byť celkové príjmy vyššie o 3 906 399 eur.
Ako sa uvádza v nezaradenom materiáli na rokovanie vlády, zvýšenie príjmov vychádza z
predpokladaného medziročného nárastu príspevku od zdravotných poisťovní o 821 895 eur a
medziročného nárastu zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov o 3 144 504 eur.
Porastú aj výdavky
Celkové výdavky úradu v roku 2018 sa rozpočtujú vo výške 18 977 670 eur. Bežné výdavky
sú predpokladané v sume 17 147 670 eur. Ich podiel na celkových výdavkoch predstavuje
90,36 %.
“Bežné výdavky v návrhu rozpočtu zaznamenali nárast o 881 348 eur, t. j. o 5,42 % oproti
rozpočtu na rok 2017, v ktorom sa odrazilo zvýšenie výdavkov na úhrady za prehliadku
mŕtvych tiel,” píše sa v materiáli. Na mzdy, platy, služobné príjmy a odvody poistného ÚDZS
z bežných výdavkov vyčlení 10 333 867 eur. V roku 2018 úrad počíta s priemerne 425
zamestnancami.
Zostatok prostriedkov k 31. decembru budúceho roka by mal dosiahnuť 28 554 030 eur.
Návrh rozpočtu na rok 2018 je zostavený v metodike ESA 2010. Rozpočtované saldo príjmov
a výdavkov v metodike ESA 2010 je v návrhu rozpočtu na rok 2018 vo výške 1 081 487 eur.
Rôzne – Výber z tlače (7. augusta 2017 – TASR)
Podľa informácií denníka PRAVDA, zdravotné poisťovne v roku 2016 nemali
zazmluvnený potrebný počet lekárov špecialistov a počet postelí v nemocniciach, ktorý určuje
legislatíva. Upozorňuje na túto skutočnosť aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Pre pacientov to znamená, že sú nútení cestovať za odborníkom do iného okresu. Zdravotné
poisťovne sa bránia tým, že chýbajú špecialisti. "Špecialisti sa do ambulancií nehrnú. Ortopéd
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dostane od poisťovne 2500 eur mesačne, ale urobí výkony za päťtisíc, prečo by pracoval?",
pýta sa Pavel Olšiak, prednosta mestského úradu v Poltári. Téme sa venuje denník na druhej a
tretej strane v článku s názvom "Ohýbajú zdravotné poisťovne zákon?".
"Milióny sú zachránené", píše denník PLUS JEDEN DEŇ na strane päť. Európska
komisia (EK), pochybenia u ministra Petra Plavčana nevidí. Jej zástupcovia boli dokonca v
Bratislave, rokovať mali aj s premiérom Robertom Ficom. Podľa informácií denníka EK
nebude proti Slovensku vyvodzovať nejakú zodpovednosť. Výzvu v hodnote 300 miliónov
eur rezort zrušil, peniaze rozdelí nanovo. "Je to vyriešené, Komisia v celom prípade vôbec
nevidela taký problém ako my", uviedol pre denník nemenovaný zdroj. Prípadom sa zaoberá
Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie.
Andrej Babiš vlastní na Slovensku vyše tridsať firiem, ktoré obchodujú so štátom. Je
medzi nimi aj osem poľnohospodárskych družstiev, ktoré poberajú európske agrodotácie. Len
za posledné dva roky zinkasovali 8,5 milióna eur, píše denník SME v článku na úvodnej
strane pod titulkom "Babiš má miliónové dotácie". Protischránkový register ukázal, že Babiš
tento rok zavádzal verejnosť, zistil denník. Téme sa denník venuje aj na tretej strane v článku
s názvom "Babiš berie eurodotácie aj na Slovensku".
"Veľké plány padli, košická skupina sa zbavuje hotelov", tvrdí denník HOSPODÁRSKE
NOVINY v príspevku na titulnej strane. Košická private equity skupiny Skyside predáva
zariadenia Semafor a Kukučka vo Vysokých Tatrách. Obrovské realitné ambície ostali len na
papieri, dodáva denník. Finančná skupina sa medzičasom rozpadla a s médiami
nekomunikuje. Šéf investičnej skupiny Skyside Maroš Škorec je od februára tohto roku v
osobnom bankrote. O problémoch finančnej skupiny píše denník aj na desiatej strane v článku
s názvom "Veľké plány...".
V roku 2011 zverejnil denník NOVÝ ČAS fotografie zo stretnutia združenia Justičný
Oskar v bare Bonanno v Rajeckých Tepliciach. Na ňom sudcov vítal právnik na dôchodku
Tibor Péchy s modrými slúchadlami na hlave a s maketou samopalu. Nápadne pripomínal
vraha Ľubomíra Harmana, ktorý dva mesiace pred stretnutím postrieľal 7 ľudí v bratislavskej
mestskej časti Devínska Nová Ves. Po vyše roku dal Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS
SR) za pravdu denníku NOVÝ ČAS v kauze Bonanno, informuje denník na strane šesť v
článku "Kde pochybili krajskí a okresní sudcovia?!". ÚS SR zhodnotil, že súdy sa viac
zaujímali o morálnu integritu sudcov ako o právo verejnosti na informácie. Denník sa nemusí
ospravedlňovať.
Chemik Peter Szolcsányi z bratislavskej Slovenskej technickej univerzity (STU) vraví, že
lekárska konopa by mohla pomôcť státisícom trpiacim pacientom na svete. Potláča napríklad
pocit dávenia, či dokáže eliminovať počet epileptických záchvatov. Na Slovensku je však
zakázané využívať konopu na medicínske účely. Tému avizuje DENNÍK N na titulnej strane
pod názvom "Chemik: Lekárska konopa pomáha". Rozsiahlejšie informácie priniesol denník
na strane 14 a 15 pod titulkom "Vedec: Odopieranie účinnej liečby je týraním človeka".
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