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História Rázsoch
(3. apríla 2018, ZdN)
3. apríl 2018 - V desiatom čísle Zdravotníckych novín sme sa venovali téme Rázsoch, či nová
Univerzitná nemocnica bude alebo nebude
Na rozostavaný objekt plánovanej nemocnice mali v priebehu niekoľkých rokov – od jej
zrodu po súčasnosť – viacerí rôzne názory. Ich krátky sumár sme zozbierali z archívu
Zdravotníckych novín za roky 1996 až 2017.
Rázsochy v roku 1998
19. novembra, č. 41 – Počas pôsobenia ministra zdravotníctva Alojza Rakúsa sme si osvojili
dovtedy takmer nepoznané slovo sistácia, ktoré znamenalo zmrazenie, zastavenie výstavby či
dokončenia mnohých, aj významných investičných akcií. Vláda v roku 1992 schválila do
rezortu zdravotníctva dlhodobý zahraničný kapitálový úver vo výške ôsmich miliárd korún,
ktorý bol viazaný na šesť prioritných stavieb. Z nich sa zatiaľ dokončili dve. Rázsochy ešte
len čakajú na dokončenie.
Rázsochy v roku 1999
2. septembra, č. 30 – „Na to, aby sme dostavali Rázsochy, prvú etapu, potrebuje ministerstvo
asi 5 miliárd korún,“ minister zdravotníctva Tibor Šagát.
Rázsochy v roku 2000
5. novembra, č. 35 – Návrh MZ SR o výbere troch variantov, či použiť financie z vládneho
úveru na financovanie prioritných stavieb na dostavbu FNsP Bratislava Rázsochy, alebo na
rekonštrukciu FN Mickiewiczova, alebo na dobudovanie pavilónu NsP sv. Cyrila a Metoda v
Petržalke na Antolskej, ešte nie je uzavretý. V Staromestských novinách sa objavil článok o
tom, že na Rázsochách bude vedecký park: „Okolie rozostavanej budovy fakultnej nemocnice
Rázsochy by sa malo čoskoro premeniť na vedecko-technologický park, pri ktorom by mali
vyrásť polyfunkčné obytné súbory s oddychovo-rekreačným areálom prepojeným na Malé
Karpaty.“ K tejto skutočnosti sa vyjadrila generálna riaditeľka sekcie financovania Ing. Mária
Husárová: „MZ sa zatiaľ k tomuto návrhu nemôže vyjadriť, pretože čakáme na dokončenie
siete zdravotníckych zariadení na Slovensku. Až keď bude odsúhlasená sieť, budeme môcť
zaujať stanovisko k Rázsochám.“
Rázsochy v roku 2003
27. marca, č. 13 – Posledný aktualizovaný náklad 1. stavby predstavoval 5,6 mld. Sk, z čoho
technologická časť tvorila 3,5 mld. Sk. Na stavbe sa preinvestovalo 816,3 mil. Sk. Pôvodné
práce na stavbe sa začali ešte v roku 1986.
22. mája, č. 21 – Druhou najnákladnejšou stavbou je FNsP na Rázsochách (náklady 5,6 mld.
Sk), ktorá je rozostavaná na 14,7 percenta. Na jej dostavanie je potrebných 4,7 mld. Sk.
Po spracovaní projektovej dokumentácie v rokoch 1979 až 1986 a vydaní stavebného
rozhodnutia v roku 1986 sa začalo v júni 1987 s vlastnou realizáciou areálu. Predpokladaným
termínom dokončenia stavby bol december 1993.

– 1 –

Monitoring médií 03. apríl 2018
5. júna, č. 23 – Vláda SR na rokovaní 28. mája 2003 rozhodla o zastavení dostavby FNsP na
Rázsochách. Vládny kabinet tak dal definitívnu bodku za touto investičnou akciou.
Rázsochy v roku 2004
3. júna. č. 22 – Odpredaj Rázsoch je komplikovaný, FN Bratislava nie je zatiaľ správcom
rozostavaného objektu. „Uvažuje sa o prevode správy Rázsoch do FNsP Ružinov. Najprv však
riaditeľ FN Bratislava doc. MUDr. V Mazanec, MBA, musí zapísať stavbu do katastra
nehnuteľností, inak sa to nedá previesť,“ povedal minister zdravotníctva Rudolf Zajac.
9. decembra, č. 45 – Preinvestovalo sa tu vyše 816 miliónov korún, pričom čistá úžitková
plocha postavených objektov inovovanej 1. stavby je vyše 64-tisíc štvorcových metrov.
Rázsochy v roku 2005
5. mája, č. 18 – Vedenie FNsP Bratislava sa po oboznámení so súčasnou situáciou utvrdilo v
rozhodnutí, že jediným riešením rozostavaného objektu na Rázsochách je jeho odpredaj:
„Dostavba zariadenia sa vo všetkých smeroch stala neakceptovateľná. V žiadnom smere
(dispozične, objemovo, vybavenosťou) nespĺňa nároky na modernú nemocnicu. Lepšie bude
postaviť novú nemocnicu aj s optimálnym vybavením na ,zelenej lúke‘. Znalecká cena stavby
je 1,3 mld. korún,“ povedal Ing. Pavol Klvač. O areál majú záujem dvaja až traja zahraniční
investori. Čiastočne problematickým sa javí jeho ďalšie využitie.
„... Od 1. januára 2005 vstúpil do platnosti zákon o dani z nehnuteľností, čo predstavuje
ďalšiu záťaž – len za rozostavané Rázsochy strácame ročne na daniach 2,4 mil. Sk,“ dodal P.
Klvač.
Rázsochy v roku 2007
3. mája, č. 18 – O pár dní uplynie 30 rokov od začiatku výstavby FNsP v bratislavskom
Lamači – Rázsochách. Od roku 1977 do konca roku 1999 sa na nej z pôvodných rozpočtových
nákladov 5,6 mld. Sk prestavalo 758 mil. Sk. Žiadny ponovembrový vládny kabinet nenašiel
guráž rozhodnúť o osude tohto areálu.
17. mája, č. 20 – FNsP Bratislava chce predať nepotrebný a dlhodobo nevyužívaný majetok a
získané prostriedky použiť na splatenie svojho viac ako miliardového dlhu. Tento spôsob
riešenia dlhov FNsP Bratislava avizoval už pri nástupe do funkcie poverený riaditeľ MUDr.
Richard Raši, MPH. Ide o stavby a pozemky na Bezručovej ulici, areál Krásna Hôrka, bývalú
Gynekologicko-pôrodnícku kliniku na Zochovej ulici, kaštieľ a bývalé zdravotné stredisko vo
Veľkých Levároch, stavbu na Vrančovičovej ulici v Bratislave, rozostavanú stavbu FNsP
Rázsochy, budovu bývalého riaditeľstva nemocnice na Kramároch a ďalšie objekty.
14. júna, č. 24 – Na dostavbu areálu nie sú peniaze – unisono tvrdilo deväť ponovembrových
vlád. Tá desiata, súčasná, sa zatiaľ nevyjadrila. No práve za jej pôsobenia, po 21 rokoch,
slávnostný aprílový galavečer vdýchol život ďalšiemu stavebnému matuzalemovi –
Slovenskému národnému divadlu. Stálo 4,6 mld. Sk. Asi toľko by bolo treba aj na Rázsochy.
„Iná alternatíva neexistuje, je to otázka času, ktorá vláda to pochopí,“ hovorí dekan LF UK
doc. MUDr. Peter Labaš, CSc.
4. októbra, č. 36 – Dekan LF UK v Bratislave zdôraznil, že SR nemá ani jednu špičkovú
nemocnicu, ktorá by spĺňala kritériá 21. storočia. Takou by sa mohla stať nová univerzitná
nemocnica, na akú by bolo možné dobudovať rozostavaný objekt na Rázsochách. Podľa jeho
slov existujú „finančné skupiny, ktoré sú ochotné nemocnicu dostavať bez jedinej koruny
nároku na štátny rozpočet“.
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Rázsochy v roku 2008
26. júna, č. 26 – Prezident Ivan Gašparovič a minister zdravotníctva Richard Raši dospeli k
zhodnému názoru aj v diskusii o potrebe komplexného moderného zdravotníckeho zaradenia
pre Bratislavu – lamačské Rázsochy. „Rázsochy by sa mali dokončiť aj za cenu, že to nebude
stáť málo, skôr viac, ale Bratislava takéto centrum potrebuje,“ konštatoval prezident SR.
„Chyba, ktorá sa stala za minulej vlády, že sa projekt pozastavil, bude stáť niekoľko stoviek
miliónov korún,“ dodal minister.
11. septembra, č. 32 – „Je lepšie postaviť zdravotnícky komplex na zelenej lúke, ako prácne a
náročne rekonštruovať existujúce zastarané nemocnice,“ zhodli sa prezident SR Ivan
Gašparovič a prezident SLK prof. MUDr. Milan Dragula, PhD.
9. októbra, č. 36 – Vedenie rezortu dokonca zvažuje dostavbu rozostavanej nemocnice
Rázsochy. Do konca roku 2002 sa na stavbe Rázsoch preinvestovalo necelých 920 miliónov
korún. Objekt chcel predať bývalý minister zdravotníctva Rudolf Zajac, v roku 2004 túto
stavbu dokonca ponúkala na predaj FNsP Bratislava. Rezort zdravotníctva narazil na problém
– budova je postavená na vyvlastnených pozemkoch s tým, že tam bude stáť nemocnica.
30. októbra, č. 39 – 28. mája 2003 vláda schválila zastavenie výstavby a odpredaj investície
so zachovaním, resp. zmenou účelu stavby, čo by znamenalo ušetriť financie na dostavbu,
ktoré sa vtedy odhadli na takmer 4,5 mld. Sk. Predajom sa mala získať 1 mld. Sk. Záujemcov
bolo niekoľko, ale Rázsochy sa nepodarilo predať. Platnosť stavebného povolenia,
poslednýkrát aktualizovaného v roku 2005, sa končí 31. decembra 2008.
20. novembra, č. 42 – Vláda SR 12. novembra 2008 ministrovi uložila zabezpečiť do konca
roka prolongáciu stavebného povolenia. Vláda zrušila aj uznesenie minulej vlády z mája 2003
nepokračovať vo výstavbe Rázsoch pre vysoké náklady – dovtedy sa od polovice 80. rokov
preinvestovala na stavbe 1 mld. Sk a na dostavbu bolo vtedy potrebných 4,8 mld. Sk. „Vláda
nerozhodla, že sa Rázsochy dostavajú, vláda rozhodla, že uzavretá kapitola sa otvára,“ uviedol
minister.
„Ak by sa do toho išlo, prvotne sa použijú zdroje získané z odpredaja existujúceho majetku –
to je napr. nemocnica Mickiewiczova ulica, kde je majetok určite výrazne nad 1 mld. Sk,“
konštatoval minister R. Raši. Predať by sa mohol na tieto účely aj objekt LF UK – 22 000 m2
v centre Bratislavy, kam sa ročne vloží 5 mil. Sk, aby bol aspoň ako-tak v prevádzkovom
stave.
3. decembra, č. 43 – MZ pripravilo na rokovanie vlády Návrh riešenia investície FNsP
Rázsochy. Odporúča v ňom dobudovať Rázsochy. Predbežná cena dostavby diela vrátane jeho
projektovej a technologickej vybavenosti je 480 mil. eur.
V roku 2003, keď vláda Mikuláša Dzurindu zastavila dostavbu Rázsoch, bolo treba na
dokončenie 160 mil. eur, preinvestovaných už bolo 33 mil. eur.
Rázsochy v roku 2010
21. januára, č. 3 – Nemocnica Rázsochy by sa mala dostavať. Vládny kabinet uložil
ministrovi zdravotníctva Richardovi Rašimu do konca marca vypracovať analýzu súčasného
stavu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v bratislavskej FNsP s návrhmi na riešenie a tiež
možnosti financovania dostavby nemocnice Rázsochy, na základe čoho vláda definitívne
rozhodne, či sa nemocnica Rázsochy dostavia.
11. februára, č. 6 – Rozostavanú nemocnicu na Rázsochách chce súčasná vláda premeniť za
480 miliónov eur na supermoderné zdravotnícke zariadenie.
„V danej lokalite stáli kedysi pozemky asi 1,60 eura, dnes aj stonásobne viac. Ak by sa
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objekty zbúrali, určite by si nárok uplatňovali pôvodní majitelia, nehovoriac o nákladoch na
sanáciu skeletu. Preto si myslím, že by bola schodnejšia cesta dokončiť komplex v partnerstve
so súkromným vlastníkom, ktorý by mohol v určitom podiele realizovať komerčné ciele,“
uviedol hlavný architekt Bratislavy prof. Š. Šlachta.
25. marca, č. 12 – FNsP v BA na Rázsochách sa dostavia buď pomocou úveru, alebo formou
PPP. Vyplýva to z návrhu na finančné zabezpečenie projektu, ktorý do pripomienkového
konania predložilo MZ SR.
22. apríla, č. 16 – „Štúdia uskutočniteľnosti odporučí formu financovania, rozhodne o vklade
štátu a celej logistike financovania. Verím, že štúdia bude o uskutočniteľnosti, nie o
neuskutočniteľnosti,“ povedal minister zdravotníctva Richard Raši.
5. augusta, č. 28 – Z priorít nového ministra zdravotníctva SR Ivana Uhliarika: vládne strany
o dostavbe Rázsoch diskutujú a minister chce presvedčiť koalíciu, že dostavať ich treba,
pričom prioritou je čo najnižšia cena.
Rázsochy v roku 2011
27. októbra, č. 38 – „Veľkou chybou bolo pre slovenské a bratislavské zdravotníctvo, že sa
vláda vykašľala na Rázsochy, hoci bratislavské nemocnice na čele s nemocnicou na
Mickiewiczovej sú pred technickým rozpadom,“ uviedol tieňový minister zdravotníctva
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH.
10. mája, č. 19 – „Určite plánujeme... dostavať rozostavanú nemocnicu Rázsochy a odstrániť
pretrvávajúce problémy na trhu s liekmi, ktoré účelovo vznikli v predchádzajúcom období,“
uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.
„Konečne sa bude riešiť aj problém dlhé roky rozostavanej a nedostavanej bratislavskej
nemocnice Rázsochy, pretože inak reálne hrozí kolaps nielen bratislavského zdravotníctva,“
uviedol predseda zdravotníckeho parlamentného výboru MUDr. Richard Raši.
Rázsochy v roku 2012
17. mája, č. 20 – Na sociálnej sieti odštartoval 11. mája 2012 poslanec NR SR Viliam
Novotný, člen zdravotníckeho výboru, iniciatívu Stop Rázsochám, kde ľudia môžu
prezentovať názory na ich dostavbu. „Zdravotníctvo sa nachádza v ťažkej finančnej situácii, v
nemocniciach máme obrovský dlh, investície tam chýbajú a v tejto chvíli chce vláda vyhodiť z
okna 500 miliónov eur,“ vyhlásil poslanec.
31. mája, č. 22 – „Rázsochami sa vzdelávanie medikov nezlepší. Kvalitu klinickej výučby
ovplyvňuje predovšetkým kvalita a osobné nasadenie lekára-učiteľa. Ak študentov, ktorí ráno
prídu na chirurgické stáže, pošle asistent do bufetu alebo rovno domov, nepotrebujeme na to
stavať nákladné kulisy,“ uviedol MUDr. Tomáš Szalay, HPI.
31. októbra, č. 39 – „Ak na vláde padne rozhodnutie, že ideme do dostavby Rázsoch alebo do
výstavby novej nemocnice, a pôjde o zdroje, ktoré budú mimo fondov Európskej únie, môže
to byť úver, môže to byť projekt verejno-súkromného partnerstva, alebo to môže byť priame
financovanie zo štátneho rozpočtu. Už teraz však viem, že v rozpočte nemáme potrebných 500
až 600 miliónov eur, koľko môže stáť takáto nová nemocnica, je to však zvládnuteľné práve
cez PPP projekt,“ uviedol Robert Fico, predseda vlády.
Rázsochy v roku 2013
3. januára, č. 1 – Do konca mesiaca bude známy osud Rázsoch. Na prípadnú dostavbu
Rázsoch by bolo treba do 500 mil. eur, dá sa predpokladať, že aj cena za novú nemocnicu by
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sa vyšplhala do takejto výšky, alebo ešte viac – premiér hovoril až o 600 mil. eur.
21. februára, č. 8 – Ing. arch. Stanislav Majcher a Ing. arch. Branislav Puškár, PhD., autori
analýzy o nemocnici Rázsochy: nemocnica starne už počas svojho projektovania a Rázsochy
si svoju projekčnú fázu už ani nepamätajú. Preto lacné a jednoduché riešenie v tomto prípade
neexistuje.
11. júla, č. 27 – Podľa ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej v rámci štúdie
realizovateľnosti sa bude rezort zaoberať aj otázkou, čo ďalej s rozostavanou nemocnicou
Rázsochy. S jej dostavbou, ktorá by vyšla asi na 500 miliónov eur, sa už nepočíta.
Pravdepodobným miestom novej nemocnice je areál súčasnej Nemocnice sv. Michala a mala
by stáť približne 250 miliónov eur.
31. októbra, č. 39 – Nová nemocnica bude o tri roky. Poradca, ktorý vypracuje pre
ministerstvo zdravotníctva štúdiu uskutočniteľnosti, dostane 900 000 eur.
Rázsochy v roku 2014
29. mája, č. 21 – Ing. arch. Eva Ondrušková, dlhoročná projektantka zdravotníckych stavieb,
hlavná projektantka v Zdravoprojekte Bratislava, autorka Ústavu klinickej onkológie a
NÚSCH si myslí, že najvhodnejším ekonomickým riešením je rozostavanú nemocnicu s
teoretickými ústavmi na Rázsochách etapovite dostavať ako budúce univerzitné mesto s
možnosťou ďalšieho rozvoja a modernizácie.
19. júna, č. 24 – Náklady na novú nemocnicu, ktorá by mala byť otvorená koncom roku 2016,
majú dosiahnuť 250 mil. eur – termín sa však už posunul na jeseň roku 2017. Termín sa vraj o
takmer rok posúva, lebo štúdia zreálnila harmonogram.
7. augusta, č. 28 – Rezort pokračuje vo výstavbe novej bratislavskej nemocnice. V týchto
dňoch sa pripravuje na verejné obstarávanie. Vyhlásiť by ho mal už na jeseň.
Rázsochy v roku 2015
22. januára, č. 3 – O štyri roky by mala byť otvorená moderná univerzitná nemocnica v
Bratislave. Súkromný investor ju má postaviť, ale aj prevádzkovať formou PPP, lebo štát
potrebných 250 mil. eur na jej stavbu nemá. So stavbou nemocnice by sa malo začať v októbri
2016, v prevádzke by mala byť podľa rezortu v druhom štvrťroku 2018, štúdia
uskutočniteľnosti uvádza ako reálnejší rok 2020.
16. apríla, č. 15 – O výstavbu, financovanie a 30-ročnú prevádzku modernej Univerzitnej
nemocnice v Bratislave prejavilo pôvodne záujem 26 subjektov, do súťažného dialógu sa však
nakoniec reálne prihlásilo sedem. Celkovú cenu zákazky ministerstvo odhadlo na 6,3 mld. eur,
v čom sú predpokladané investície na výstavbu 200 až 250 mil. eur i celkový súhrn ročných
výnosov súkromného partnera počas 30-ročnej prevádzky. „Ako prví sme našli dobré riešenie,
ako vyriešiť problém so starými nemocnicami v Bratislave,“ uviedol minister zdravotníctva
Viliam Čislák.
7. mája, č. 18 – Predpokladaný harmonogram. Začiatok prevádzky koncesionárov a výkonu
monitorovacích a kontrolných funkcií štátu – prvý štvrťrok 2018.
11. júna, č. 23 – Nová nemocnica má nahradiť zariadenia v Starom Meste, na Kramároch a v
Ružinove.
„Máj sa skončil a nič. Pri tomto projekte sa už stalo pravidlom, že žiadny termín neplatí a
všetko sa posúva,“ uviedol opozičný poslanec Viliam Novotný (Šanca).
6. augusta, č. 28 – Nová nemocnica by mala vyrásť v areáli Nemocnice sv. Michala na
Patrónke.
20. augusta, č. 29 – „Najzásadnejší problém pri novej špičkovej nemocnice vidím práve v jej
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umiestnení. Navrhnutý priestor je taký malý, že sa ani do budúcnosti nedá rátať s ďalším
rozvojom nemocnice,“ uviedol lekár Bratislavského kraja MUDr. Valerián Potičný, MPH.
12. novembra, č. 45 – Odborníci neveria ministerskému projektu na výstavbu novej
univerzitnej nemocnice.
Rázsochy v roku 2016
25. februára, č. 8 – Podľa riaditeľa IFP Ing. Mgr. Martina Filka, PhD., by štát dokázal sám
postaviť takú nemocnicu, ale len v prípade, že by to bola politická priorita.
5. mája, č. 18 – projekt univerzitnej nemocnice je v stave klinickej smrti.
1. septembra, č. 31 – Doteraz si projekt novej nemocnice vyžiadal náklady viac ako 2 mil. eur.
27. októbra, č. 39 – PPP projekt sa má zrušiť. Aj keď sa projekt PPP ruší, neznamená to, že
nová nemocnica nebude.
10. novembra, č. 41 – Nová nemocnica sa posúva. Záujemcovia o PPP projekt sa o jeho konci
dozvedeli až z médií. Projekt si pritom doteraz vyžiadal asi tri milióny eur.
Rázsochy v roku 2017
23. marca, č. 12 – Výstavba novej nemocnice sa opäť blíži k štartovacej dráhe – a na mieste,
kde jej výstavbu začal ešte v roku 1987 minulý režim, na Rázsochách v Lamači.
13. apríla, č. 15 – Podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera by univerzitná nemocnica
mala byť spojením novopostavenej nemocnice na Rázsochách a zrekonštruovanej nemocnice
v Ružinove. Rázsochy s 578 lôžkami sa majú začať stavať na jeseň 2019.

Sociálna poisťovňa žiada oddialiť ročné zúčtovanie sociálnych odvodov
[opoisteni.sk; 29/03/2018; TASR, oPoisteni.sk ; Zaradenie: Poisťovne]
http://www.opoisteni.sk/poistovne/socialna-poistovna-ziada-oddialit-rocne-zuctovaniesocialnych-odvodov/
Tento návrh je súčasťou viacerých zásadných pripomienok, ktoré má SP k novele zákona o
sociálnom poistení. Celkovo bolo k právnej norme vznesených 120 pripomienok, z toho 46
bolo zásadných.
Medzirezortné pripomienkové konanie k novele sa už skončilo. Ministerstvo práce očakáva,
že ročné zúčtovanie sociálnych odvodov prinesie spravodlivejšie odvodové zaťaženie práce.
Viaceré subjekty vrátane SP však majú k novele výhrady.
Poisťovňa navrhuje oddialiť účinnosť novely pre rozsiahle úpravy informačných systémov,
ktoré si zákon vyžaduje. "Nejde len o zásadnú zmenu informačného systému jednotného
výberu poistného, ale aj úpravy dávkových a podporných informačných systémov. Taktiež je
potrebné analyzovať a zmeniť procesy, formuláre a tlačivá, interné postupy a metodické
usmernenia, vyškoliť zamestnancov a v dostatočnom časovom predstihu informovať
verejnosť," zdôvodňuje SP.
Poisťovňa je tiež presvedčená, že úspešná implementácia je podmienená aj pripravenosťou
odvádzateľov poistného na nové postupy pri plnení odvodových povinností. "Časový priestor,
ktorý bude vytvorený od predpokladaného schválenia právnej úpravy v Národnej rade SR do
1. januára 2019, v žiadnom prípade nezodpovedá potrebám implementácie v danom rozsahu,"
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tvrdí poisťovňa, pričom posunutie účinnosti nie je jej jedinou výhradou.
Okrem SP mali k novele zákona z dielne rezortu práce zásadné pripomienky aj ďalšie
subjekty, napríklad rezort financií, členovia tripartity z radov zástupcov zamestnancov aj
zamestnávateľov, či občianske združenie Sociofórum, ako aj Platforma rodín.
Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR napríklad upozornila na negatívne vplyvy novely
na povinne sociálne poistených zamestnancov, ale aj na zamestnávateľov. Novelou zákona sa
totiž majú zrušiť tzv. vylúčiteľné obdobia. "Predkladateľ novely zákona sa nevysporiadal s
negatívnymi dopadmi na povinne sociálne poistených zamestnancov a ich zamestnávateľov,
ktorí po prijatí takto navrhovanej úpravy budú povinní platiť poistné na sociálne poistenie aj
počas obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti, ošetrovania člena rodiny, alebo v období, v
ktorom sa im poskytuje materské a nenavrhuje žiadne primerané opatrenie, aby tieto negatívne
dopady zmiernil," tvrdí KOZ SR. Odborári preto ako kompenzáciu navrhujú zvýšenie
nemocenskej dávky.
KOZ tiež zásadne nesúhlasí so zavedením povinnosti zamestnanca platiť poistné na povinné
sociálne poistenie v období, počas ktorého má ospravedlnenú neprítomnosť v práci z dôvodu
jeho účasti na štrajku a nemá žiadny príjem.
SP žiada oddialiť o 2 roky zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov
[openiazoch.zoznam.sk; 02/04/2018; TASR ; Zaradenie: openiazoch.zoznam.sk]
https://openiazoch.zoznam.sk/cl/184872/SP-ziada-oddialit-o-roky-zavedenie-rocnehozuctovania-socialnych-odvodov
Sociálna poisťovňa (SP) nesúhlasí s tým, aby sa na Slovensku zaviedlo ročné zúčtovanie
sociálnych odvodov od 1.
Sociálna poisťovňa (SP) nesúhlasí s tým, aby sa na Slovensku zaviedlo ročné zúčtovanie
sociálnych odvodov od 1. januára budúceho roka. Navrhuje ho posunúť až o dva roky, teda
aby začalo fungovať od 1. januára 2021. Tento návrh je súčasťou viacerých zásadných
pripomienok, ktoré má SP k novele zákona o sociálnom poistení. Celkovo bolo k právnej
norme vznesených 120 pripomienok, z toho 46 bolo zásadných.
Medzirezortné pripomienkové konanie k novele sa už skončilo. Ministerstvo práce očakáva,
že ročné zúčtovanie sociálnych odvodov prinesie spravodlivejšie odvodové zaťaženie práce.
Viaceré subjekty vrátane SP však majú k novele výhrady. Poisťovňa navrhuje oddialiť
účinnosť novely pre rozsiahle úpravy informačných systémov, ktoré si zákon vyžaduje. "Nejde
len o zásadnú zmenu informačného systému jednotného výberu poistného, ale aj úpravy
dávkových a podporných informačných systémov. Taktiež je potrebné analyzovať a zmeniť
procesy, formuláre a tlačivá, interné postupy a metodické usmernenia, vyškoliť zamestnancov
a v dostatočnom časovom predstihu informovať verejnosť," zdôvodňuje SP.
Poisťovňa je tiež presvedčená, že úspešná implementácia je podmienená aj pripravenosťou
odvádzateľov poistného na nové postupy pri plnení odvodových povinností. "Časový priestor,
ktorý bude vytvorený od predpokladaného schválenia právnej úpravy v Národnej rade SR do
1. januára 2019, v žiadnom prípade nezodpovedá potrebám implementácie v danom rozsahu,"
tvrdí poisťovňa, pričom posunutie účinnosti nie je jej jedinou výhradou.
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Okrem SP mali k novele zákona z dielne rezortu práce zásadné pripomienky aj ďalšie
subjekty, napríklad rezort financií, členovia tripartity z radov zástupcov zamestnancov aj
zamestnávateľov, či občianske združenie Sociofórum, ako aj Platforma rodín.
Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR napríklad upozornila na negatívne vplyvy novely
na povinne sociálne poistených zamestnancov, ale aj na zamestnávateľov. Novelou zákona sa
totiž majú zrušiť tzv. vylúčiteľné obdobia. "Predkladateľ novely zákona sa nevysporiadal s
negatívnymi dopadmi na povinne sociálne poistených zamestnancov a ich zamestnávateľov,
ktorí po prijatí takto navrhovanej úpravy budú povinní platiť poistné na sociálne poistenie aj
počas obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti, ošetrovania člena rodiny, alebo v období, v
ktorom sa im poskytuje materské a nenavrhuje žiadne primerané opatrenie, aby tieto negatívne
dopady zmiernil," tvrdí KOZ SR. Odborári preto ako kompenzáciu navrhujú zvýšenie
nemocenskej dávky.
KOZ tiež zásadne nesúhlasí so zavedením povinnosti zamestnanca platiť poistné na povinné
sociálne poistenie v období, počas ktorého má ospravedlnenú neprítomnosť v práci z dôvodu
jeho účasti na štrajku a nemá žiadny príjem.
Výhody a zľavy, ktoré môžu penzisti využívať
[hnonline.sk; 03/04/2018; Zuzana Dzvoníková ; Zaradenie: expert]
https://hnonline.sk/expert/1721179-vyhody-a-zlavy-ktore-mozu-penzisti-vyuzivat
Priemerný starobný dôchodok dnes predstavuje 439,01 eura. V prípade najnižších sociálnych
dôchodkov hradených štátom je to iba 247,68 eura. Pri nízkych penziách si však môžu seniori
prilepšiť využívaním výhod a úľav, ktoré im u nás ponúkajú v rôznych mestách a obciach.
Doplatky na lieky a zdravotnú starostlivosť
Ministerstvo zdravotníctva upravilo legislatívu týkajúcu sa takzvaného ochranného limitu na
doplatky. Od januára 2018 sa týka nielen liekov, ale aj zdravotníckych pomôcok a dietetických
potravín. U invalidných dôchodcov a držiteľov preukazu ťažko zdravotne postihnutých
hranica, od ktorej zdravotné poisťovne vracajú peniaze za doplatky, klesla z 25 na 12 eur.
Takto môžu penzisti v rámci zdravotnej starostlivosti výrazne ušetriť. Ochranný limit sa
vzťahuje aj na všetky zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktorých úhradu čiastočne
hradí zdravotná poisťovňa. Tak, ako pri liekoch, sa do limitu bude započítavať doplatok za ich
najlacnejšiu verziu na trhu, teda najlacnejšiu alternatívu. Pacientovi sa doplatky vracajú z
najvýhodnejšieho ochranného limitu.
Limit vo výške 12 eur
Vzťahuje sa na poistenca, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Tiež sa týka
poberateľov invalidného dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku a poistenca,
ktorý je invalidný a nevznikol mu nárok na invalidný dôchodok.
Hranica 30 eur
Tento limit sa vzťahuje na poberateľov starobného dôchodku, dôchodku z výsluhového
zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný
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dôchodok, ďalej na poberateľov dôchodku z iného členského štátu Európskej únie, Nórska,
Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska. Osoba však nesmie byť v žiadnom členskom štáte
poistená a nesmie poberať z tretieho štátu dôchodok. Limit 30 eur sa týka aj poistenca, ktorý
dovŕšil dôchodkový vek a nevznikol mu nárok na starobný dôchodok, či osoby, ktorá je
poberateľom predčasného dôchodku a nevznikol jej nárok na starobný dôchodok. Limit
spoluúčasti je suma, ktorou sa dôchodca spolupodieľa na úhrade lieku, dietetickej potraviny a
zdravotníckej pomôcky hradenej z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že ak
celková výška úhrad za doplatky za lieky, za dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky
prekročí v kalendárnom štvrťroku limit spoluúčasti, čiže takzvaný ochranný limit, zdravotná
poisťovňa mu uhradí čiastku, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený.
Termín vrátenia doplatku
Každý kvartál im pošlú naspäť doplatky, ktoré presiahnu ochranný limit. Ochranný limit,
alebo inak limit spoluúčasti, stanovuje výšku maximálnej sumy, ktorou sa ako poistenec
spolupodieľate na úhrade kúpených liekov za jeden kalendárny štvrťrok. Ak zaplatíte viac,
poisťovňa vám vráti doplatok za lieky. Do limitu spoluúčasti sa započítava doplatok za
najlacnejšiu verziu lieku na trhu. Pacienti pre to, aby získali peniaze, nemusia spraviť nič.
Seniori nemusia kontaktovať zdravotné poisťovne, tie im automaticky vrátia peniaze do 90
dní od skončenia kvartálu.
Zľavy na cestovnom
RegioJet
Senior nad 60 rokov: Zľava 15 percent. Treba preukázať nárok na zľavu platným preukazom
totožnosti. Platí len pre tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax. Senior nad 70 rokov:
Zákonná zľava. Je nutné preukázať nárok na zľavu platným preukazom totožnosti. Cena za
každých začatých 50 km je 0,15 eura. Platí len pre tarify Low cost – bez servisu a Standard a
nedá sa kombinovať s inými zľavami.
Štátny železničný dopravca Slovenska
Pre seniorov vo veku 62 rokov a viac platí: Na Slovensku bez ohľadu na občianstvo sa musia
poberatelia dôchodkov, ktoré im vypláca verejná inštitúcia, pre tento účel bezplatne
registrovať. Na to potrebujú preukaz totožnosti, potvrdenie o dôchodku nie staršie ako 30 dní
a fotografiu 2 x 3 cm. V hociktorej z pokladníc ZSSK získajú preukaz pre poberateľa
dôchodku.
Dôchodcovia mladší ako 62 rokov: Nárok na tieto zľavy majú aj občania mladší ako 62 rokov,
ktorí sú v predčasnom dôchodku. Platnosť preukazu môže byť obmedzená na 12 mesiacov
lebo menej. Pri cestovaní musí dôchodca predložiť s preukazom cestovný lístok na bezplatnú
prepravu. Do polovice júna 2015 sa vydávali bez fotografie, a v tom prípade sa musíte
preukázať aj dokladom totožnosti.
Preukaz bez fotografie sa dá bezplatne vymeniť za nový s fotografiou. Na čo je nárok: V
štandardných a regionálnych rýchlikoch, expresných vlakoch, SuperCity, EuroCity a
EuroNight vlakoch môže byť počet miest na bezplatnú prepravu obmedzený. Ak sú vo vlaku
bezplatné lístky vypredané, dajú sa kúpiť cestovné lístky za príslušnú cenu a seniori nad 70
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rokov platia len symbolické cestovné aj bez registrácie.
Výška cestovného v druhej triede je 0,15 eura za každých začatých 50 km, v prvej triede je
zľava až do 80 percent. V osobných a zrýchlených vlakoch je počet bezplatných miest bez
obmedzenia, v InterCity bezplatná preprava neplatí, seniori však môžu využiť zľavy. EuroCity
je za príplatok 1 euro, SuperCity za 5 eur. S preukazom ZSSK môžu dôchodcovia bezplatne
cestovať aj tatranskými električkami a zubačkami, bez registrácie za 25 centov.
Leo Express
Na zľavu vo výške 30 percent majú nárok cestujúci starší ako 60 rokov
Autobusové spoje
Spoločnosť SlovakLines prináša dôchodcom najlacnejší SeniorPas. Ide o 365-dňový lístok pre
ľudí starších ako 70 rokov na bezplatné cestovanie na území Integrovaného dopravného
systému Bratislavského kraja. Penzisti ho môžu získať na hociktorom predajnom mieste
Dopravného podniku alebo SlovakLines. SeniorPas sa zapisuje na čipovú kartu a na
vystavenie sú potrebné fotografia a doklad totožnosti. Cena bezkontaktnej karty je 4,30 eura a
má platnosť 5 rokov. Karta tiež umožňuje predísť prípadným komplikáciám v poistných
udalostiach pri cestovaní. SeniorPas je uplatniteľný v mestskej hromadnej doprave a v
prímestských spojoch IDS BK. Arriva Nitra ponúka cestovanie s preukazom na zľavu aj
dôchodcom mladším ako 70 rokov. Na vydanie je potrebná aktuálna fotografia a rozhodnutie
o poberaní dôchodku. Občan po dovŕšení veku 70 rokov predloží už len občiansky preukaz,
prípadne povolenie na pobyt cudzincov. S týmto preukazom je možné využívať cestovanie
mestskou hromadnou dopravou, prímestské spoje, diaľkové spoje a vlaky. Prímestské a
diaľkové linky v Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji sa riadia príslušnou
tarifou.
Cestovanie mestskou hromadnou dopravou
Ľudia starší ako 70 rokov sa vo väčšine krajských miest prepravujú v hromadnej doprave
zadarmo. Všeobecne sa však viac oplatí kupovať lístok z čipovej karty, nie v hotovosti.
Dôchodcovia nad 70 rokov majú v Bratislave nárok na osobitné cestovné, ak majú bezplatný
predplatný lístok SeniorPas. S ním môžu neobmedzene cestovať v rámci všetkých liniek
Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja. Na polovičné cestovné majú nárok
Bratislavčania starší ako 60 rokov, ktorí poberajú starobný, invalidný alebo výsluhový
dôchodok, a obyvatelia starší ako 62 rokov.
Nitra
So 40-percentnou zľavou môžu v Nitre cestovať tie osoby, ktoré poberajú starobný a invalidný
dôchodok a nedovŕšili 70 rokov, taktiež poberatelia výsluhových dôchodkov vo veku od 60 do
70 rokov. Na zľavu vo výške 80 percent pri platbe z čipovej karty majú seniori nad 70 rokov,
ktorí majú v oblasti trvalý pobyt.
Trnava
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Ak dôchodcovia nad 62 rokov platia v mestskej hromadnej doprave v hotovosti, za lístok
zaplatia 20 centov. Pri zakúpení sa preukážu občianskym preukazom. Pri platbe čipovou
kartou ich to vyjde len na 7 centov.
Trenčín
Seniori do 70 rokov majú nárok na zľavnený cestovný lístok v hodnote 40 centov pri platbe v
hotovosti a 25 centov pri platbe z čipovej karty. Dôchodcovia nad 70 rokov za mestskú
hromadnú dopravu neplatia.
Zvýhodnené pobyty a zľavy na dovolenkách
Do konca minulého roku sa podávali žiadosti o dotované dovolenky na ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny a rezort už zverejnil zoznam žiadateľov, ktorým bola pre rok 2018
dotácia pridelená. Najväčšia sieť hotelov Sorea tiež realizuje pobyty so štátnou účelovou
dotáciou pre dôchodcov prostredníctvom Konfederácie odborových zväzov. V týchto dňoch
ešte čakajú na vyhlásenie Verejného obstarávania a súťažných podmienok, aby sa mohli do
súťaže prihlásiť. Okrem toho Sorea už aj v tomto roku pripravila cenovo zvýhodnené ponuky
pre ľudí od 55 rokov. Je tu však podmienka, že minimálna dĺžka prenocovania musí byť štyri
noci. V cene sú zahrnuté bufetové raňajky a večera. V dvojhviezdičkových hoteloch je večera
servírovaná a hostia si môžu vybrať aj zo štyroch až piatich jedál. Súčasťou pobytu sú vstupy
do bazénov, wellness centier, zábalová terapia, morský aerosólový kúpeľ, masáže či
fytoterapia. Závisí to od toho, ktorý z hotelov si návštevníci zvolia.
Rekreácie pre pracujúcich seniorov
Už niekoľko rokov nezahŕňa zákon o dotáciách na rekreačné pobyty invalidných dôchodcov.
Dotácie môžu čerpať len starobní nepracujúci penzisti, aj to iba jedenkrát počas celého roka.
Preto sa spoločnosť Sorea rozhodla zaplniť dieru na trhu a ponúka aj pracujúcim seniorom od
60 rokov pobyty od Bratislavy cez Tatry až po Spiš. Pobyty sú na sedem dní a šesť nocí s
plnou penziou. Ide teda o šesťkrát ubytovanie v dvojlôžkovej izbe, šesťkrát bohaté bufetové
raňajky, päťkrát trojchodový obed a šesťkrát trojchodová alebo bufetová večera. Popri týchto
pobytoch môžu dôchodcovia navštíviť expozíciu miniatúr slovenských kultúrnych pamiatok
Minislovensko v Liptovskom Jáne s 50-percentnou zľavou. Ak by boli hosťami hotela Sorea
Ďumbier, mali by tento vstup len za symbolické jedno euro.
Rovnakú zľavu dostanú v jedinečnej Stanišovskej jaskyni v Liptovskom Jáne dôchodcovia
ubytovaní v hoteloch Sorea Máj a Ďumbier. Klienti ostatných hotelov siete Sorea majú vstup
do jaskyne s 33-percentnou zľavou. Zábavný park trikov a ilúzií Tricklandia v Starom
Smokovci ponúka dôchodcom 30-percentnú zľavu. Zvýhodnené vstupy im tiež ponúka farma
Východná a Liptovská galéria Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Na uplatnenie zliav
stačí, ak sa naši hostia preukážu platným hotelovým preukazom.
Na dovolenku s vnúčaťom zdarma
Vo všetkých hoteloch Sorea platí, že jedno dieťa do 7,99 rokov na prístelke alebo spoločnom
lôžku pri dvoch klientoch s dotáciou v dvojlôžkovej izbe má 100-percentnú zľavu z ceny
pobytu s plnou penziou. Pre seniorov sú znížené nielen základné ceny pobytov, ale ako bonus
sú v ponuke v rámci pobytu aj obedy v nižšej cene, ktorá je vo výške detského stravného
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normatívu. Dotácie môžu dôchodcovia využiť aj niekoľkokrát ročne.
Výlety za zdravím
Spiš – Ľubovnianske kúpele
Výhodný kúpeľný pobyt v kúpeľoch na Spiši ponúka hotel Ľubovňa, kde senior za štyri noci v
termíne od 5. mája do 15. decembra zaplatí 133 eur. V cene rekreácie je polpenzia, darček a
nápoj na uvítanie, fytoterapia, pitie liečivých biočajov, voľný vstup do hotelového bazéna,
neobmedzené využívanie perličkového kúpeľa a fitnescentra, jeden morský aerosólový kúpeľ,
stolný tenis, biliard a jedna zábalová terapia podľa vlastného výberu. V ponuke je zábal z
včelieho vosku, rašeliny, bylinný detoxikačný, parafínový a čokoládový zábal. Každý piatok
hotel organizuje podujatie s názvom Tak chutí Spiš, kde môžu návštevníci ochutnať špeciality
z regiónu.
Tatranská Lomnica
V hoteli Titris sa môžu dôchodcovia od 55 rokov výhodne rekreovať päť dní v termínoch od
5. do 26. mája a od 29. do 15. septembra spolu za 148,40 eura, v termínoch od 26. mája do 30.
júna a od 1. do 29. septembra za 161,20 eura a v čase od 30. júna do 1. septembra za 182 eur.
Pobyt sa však dá aj predĺžiť. V jeho cene je štyrikrát ubytovanie s polpenziou, štyrikrát
hodinový vstup do Aqua Relax centra v bazénovej časti, 40-percentná zľava zo základnej ceny
do Aqua Relax centra pre hotelových hostí a dvakrát relaxačný zábal v trvaní 20 minút.
Štrbské Pleso
Relaxačný pobyt v hoteli Trigan si môžu seniori od 55 rokov vybrať v trvaní štyroch, piatich,
šiestich alebo siedmich nocí. V ponuke sú termíny od 5. do 26. mája, 29. septembra do 15.
decembra a cena za štyri noci je 165,40 eura, za päť nocí 208 eur, za šesť nocí 245,60 eura a
za 7 nocí 288,20 eura. Od 26. mája do 30. júna a od 1. do 29. septembra sa v závislosti od
počtu nocí môžu penzisti ubytovať za 180,60 eura, 227 eur, 268,40 eura alebo za 314,80 eura.
Najdrahšie zvýhodnené pobyty sú v čase od 30. júna do 1. septembra a vzhľadom na počet
nocí sa ceny hýbu nasledovne: štyri noci 195,80 eura, päť nocí 246,00 eura, šesť nocí 291,20
eura a sedem nocí 341,40 eura. Pobyt zahŕňa polpenziu, neobmedzený vstup do centra
Wellness svet regenerácie a oddychu a jedenkrát zapožičanie nordic walking palíc na celý deň.
Demänovská Dolina
Seniorské rekreácie na štyri noc pre ľudí od 55 rokov ponúka aj hotel SNP. 110,80 eura
zaplatia za pobyt v termínoch od 5. do 26. mája a od 29. septembra do 15. decembra, v čase
od 26. mája do 30. júna a od 1. do 29. septembra ubytovanie vyjde na 117,60 eura a v období
od 30. júna do 1. septembra 126,40 eura. Aj v tomto zariadení si môžu dôchodcovia pobyt
predĺžiť. V cenách rekreácií je polpenzia, jedenkrát vstup do krytého bazéna s termálnou
vodou alebo na letné termálne kúpalisko Termal raj v hoteli Máj.
Liptovský Ján – Ďumbier
V hoteli Ďumbier sa penzisti od 55 rokov ubytujú na štyri noci v období od 5. do 26. mája a
od 29. septembra do 18. novembra za 103,20 eura, od 26. mája do 30. júna a od 1. do 29.
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septembra za 110,80 eura a od 30. júna do 1. septembra v sume 116,40 eura. Pobyt si však
môžu aj predĺžiť. V cene je polpenzia s bufetovými raňajkami a servírovanými večerami,
jedenkrát vstup na letné termálne kúpalisko Termal raj alebo do hotelového bazéna s
termálnou vodou v hoteli Máj. V hoteli Ďumbier si však môžu penzisti zvoliť aj výhodný
štvordňový pobyt s kúpeľnými procedúrami, ktorého súčasťou je polpenzia, jedenkrát
uhlíková tepelná terapia, jedenkrát masáž s prvkami čínskych liečebných procedúr, jedenkrát
bioptronová lampa, jedenkrát aromaterapia alebo jedenkrát parafín na ruky a jedenkrát vstup
na letné termálne kúpalisko Termal raj alebo do hotelového bazéna s termálnou vodou v hoteli
Máj. Termíny a ceny pre rekreáciu s procedúrami sú tieto: od 5. do 26. mája a od 29.
septembra do 18. novembra 119,20 eura, od 26. mája do 30. júna a od 1. do 29 septembra
126,80 eura a od 30. júna do 1. septembra 132,40 eura. V prípade záujmu si návštevníci môžu
výhodné pobyty predĺžiť.
Liptovský Ján – Máj
V tejto oblasti sa dôchodcovia od 55 rokov môžu ubytovať so zľavou aj v hoteli Máj.
Podmienkou je minimálny pobyt na štyri noci a dvojlôžková izba musí byť plne obsadená. V
období od 5. do 26. mája a od 29. septembra do 15. decembra zaplatia za ubytovanie 157,48
eura, od 26. mája do 30. júna a od 1. do 29. septembra 169,48 eura a od 30. júna do 1.
septembra 201,48 eura. V cene je dvojlôžková izba, polpenzia s bufetovými raňajkami a
večerami, neobmedzený vstup do hotelového bazéna s termálnou vodou alebo na letné
termálne kúpalisko Termal raj a neobmedzene stolný tenis a fitnes. V rámci rekreácie je
možné vybrať si zo štyroch typov ubytovacích programov. Ide o kvetový program s jednou
masážou kvetovým a bylinným olejom a s jedným kvetovým a bylinným zábalom. Banánový
program ponúka jednu masáž banánovým olejom, jeden banánový peeling, jeden relaxačný
banánový a jeden voskový zábal.
Súčasťou škoricového programu je jedna masáž škoricou a medovým olejom a jeden
škoricový a medový zábal. A slnečný program zahŕňa jednu relaxačnú masáž UVA olejom,
jednu masáž chladivým olejom a jeden bahenný a studený zábal. Prvá procedúra sa čerpá
hneď v deň nástupu a každá trvá 20 minút. Ceny ubytovania platia pri plnom obsadení izby.
Koncesionárske poplatky
Seniori majú aj tento rok zľavu na sledovanie televízie. Zaplatia len polovicu zo sumy 4,65
eura. Úhrada sa znižuje na polovicu jednak platiteľovi, ktorý je poberateľom dôchodkových
dávok podľa osobitného predpisu alebo rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo
zahraničia, ale aj takému, ktorý nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti a nežije v
domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti. Nárok na polovičnú
sadzbu vzniká od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po tom, v ktorom platiteľ oznámil a
preukázal vznik skutočnosti. Prijímatelia výsluhových dôchodkov majú nárok na polovičnú
sadzbu úhrady po dovŕšení 60 rokov. Na dôchodcovské dávky je potrebné potvrdenie zo
Sociálnej poisťovne, čestné vyhlásenie a rodné číslo.
Bankové účty
Nie každá banka ponúka účet špeciálne pre seniorov. Tie banky, ktorý ho nemajú, ponúkajú
seniorom svoje štandardné balíky. Seniorské účty sú svojím zložením nepomerne
chudobnejšie ako štandardné balíky pre bežných klientov. V zložení sú najčastejšie len
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vydanie platobnej karty, trvalé príkazy, inkasá a platby kartou, len výnimočne aj ďalšie služby.
Na druhej strane sú aj výrazne lacnejšie. Ich cena sa pohybuje na úrovni jedného až dvoch eur,
zatiaľ čo štandardné balíky stoja okolo troch až piatich eur mesačne.
VÚB banka
Poberateľom dôchodkových dávok poskytuje zvýhodnený účet s názvom Senior konto. V
mesačnom poplatku 0,95 eura majú klienti zahrnuté mnohé užitočné služby. Ide o
medzinárodnú platobnú kartu, s ktorou môžu platiť v obchodoch alebo vyberať hotovosť v
bankomatoch, a tak jednoducho mať svoje peniaze stále so sebou, a pritom bezpečne uložené
v banke. Ak majú penzisti záujem o ďalšiu platobnú kartu, či už pre seba, alebo pre svojho
druha, dieťa či manžela alebo manželku, druhú platobnú kartu môžu získať s 30-percentnou
zľavou z poplatku za vydanie karty. Platby kartou u obchodníkov sú v rámci Senior konta
bezplatné. Vďaka mesačnému výpisu majú klienti prehľad o pohyboch a zostatku na účte. V
ktorejkoľvek pobočke banky im pracovníci bezplatne potvrdia tlačivo na poukazovanie
dôchodkových dávok. Samozrejmosťou sú aj bezplatne poskytované služby ako
internetbanking či mobilbanking a služby kontakt, vďaka ktorým môžu používať svoj účet
kedykoľvek z pohodlia svojho domova.
Slovenská sporiteľňa
Poplatok za balík pre seniorov je jedno euro. Klienti dostanú jednu platobnú kartu, ktorej
zriadenie je bezplatné rovnako, ako aj vedenie sporenia k účtu. Po zaregistrovaní sa v
programe Vernostný systém je možné pri platbe kartou získať odmeny až do výšky desať
percent za nákup tovaru a služieb.
OTP banka
Poplatok za balík je tiež jedno euro. Banka penzistom ponúka bezplatné vedenie
elektronického bankovníctva, neobmedzený počet zmien trvalého príkazu a inkasa, bezplatné
pripisovanie bezhotovostných platieb, medzinárodnú platobnú kartu Maestro, jedenkrát
mesačne bezplatný výpis z účtu posielaný poštou. Výpis však môže byť aj osobne preberaný
na hociktorej pobočke.
Úľavy na dani za psa
Daň za psa sa odvádza jednotlivým mestám, ktoré ich ceny zverejňujú na svojich webových
stránkach. V Banskej Bystrici sú od dane za psa oslobodení na 24 mesiacov majitelia psov,
ktorí majú úspešne absolvovanú skúšku ovládateľnosti. Oslobodenie od dane za psa na 12
mesiacov sa poskytuje majiteľom, ktorí nadobudnú psa z útulku alebo z karanténnej stanice.
V Trnave sa daň za jedného psa stanovuje každoročne, takto určená sadzba dane platí za
každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka; v bytových domoch na území celého mesta sa
daň stanovuje na 33,19 eura; pre vlastníka psa alebo držiteľa psa v bytových domoch, ktorých
jediným zdrojom príjmu je invalidný, starobný alebo vdovský dôchodok, sa daň stanovuje na
6,63 eura, pri rodinných domoch je to 9,95 eura, pre vlastníka psa alebo držiteľa psa v
rodinnom dome, ktorých jediným zdrojom príjmu je invalidný, starobný alebo vdovský
dôchodok, je to 6,63 eura.
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O 50 percent je v Košiciach nižšia daň za psa chovaného držiteľom preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom, chovaného fyzickou osobou staršou ako 70 rokov,
sterilizovaného, opusteného alebo prevzatého z útulku, so skúškami z výkonu minimálne 1.
stupňa podľa národných alebo medzinárodných skúškových poriadkov. Predpokladom
zníženia je podanie priznania v termíne do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia s
výnimkou, ak daňová povinnosť vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia.
U osôb starších ako 70 rokov mesto Trenčín znižuje daň za psa o 50 percent.
Osamelo žijúci prešovskí seniori nad 70 rokov sú oslobodení od dane za psa, ak sú jeho
vlastníkmi alebo držiteľmi. V evidencii trvalých pobytov nesmie byť na trvalom pobyte
evidovaná okrem vlastníka, respektíve držiteľa psa, ďalšia fyzická osoba mladšia ako 70
rokov. Ak je mladšia, musí ísť o človeka s ťažkým zdravotným postihnutím.
Zvýhodnené kúpeľné pobyty
Vyšné Ružbachy
Senior klientom ponúkajú zvýhodnené pobyty, ktoré zahŕňajú polpenziu, wellness, bazén a
liečebné procedúry v cene od 148 eur/5 dní/4 noci. Zvýhodnené ceny sú aj pre seniorov, ktorí
sú členmi Jednoty dôchodcov Slovenska.
Rajecké Teplice
Pre klientov nad 60 rokov je v ponuke výhodný pobyt Senior Vital. Cena pobytu je 295 eur za
osobu v dvojlôžkovej izbe. V cene je 7x ubytovanie, 7x polpenzia, 7x trojhodinový vstup do
termálnych bazénov a 3x klasická masáž v trvaní 15 minút. Tento druh pobytu je možné
absolvovať s ubytovaním v hoteli Malá Fatra, vo Ville Margaréte alebo vo Ville Flóre. Ak
majú seniori záujem o kratší pobyt, môžu využiť napríklad zvýhodnené pobyty Relax Classic
v pracovnom týždni so zľavou 10 percent.
Kováčová
Zľavy na pobyty pre seniorov sa nerobia, je len možnosť zľavy 10 percent pre klientov VšZP a
Dôvery, ako aj vernostné zľavy na pobyty pre stálych klientov. Seniori majú zvýhodnenú cenu
na zakúpenie procedúry/permanentky – sedací bazén.
Kúpele Nový Smokovec
Pre ľudí starších ako 60 rokov je určený špeciálny pobyt platný počas celého roku. Je možný
od piatich nocí a okrem ubytovania zahŕňa raňajky, večere, dve procedúry každý deň a voľný
vstup do relax zóny s bazénom.
Smerdžonka
Spolupracujú s Jednotou dôchodcov Slovenska, ktorá prerozdeľuje poukazy na rekondičnoliečebné a kúpeľné pobyty seniorom, ktorí prichádzajú na zvýhodnený pobyt. Samotné kúpele
ponúkajú aj zvýhodnený pobyt Jeseň života v mesiacoch september – máj. Celoročne majú
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seniori nad 55 rokov 10-percentnú zľavu na liečebné a relaxačné procedúry.
Kúpele Trenčianske Teplice
V termínoch od 1. 4. do 31. 10. 2018, od 2. 1. do 31. 3. 2018 a od 1. 11. do 23. 12. 2018 majú
dôchodcovia možnosť využiť liečebno-rehabilitačné pobyty za zvýhodnené ceny. 7-dňový
liečebný pobyt obsahuje: 6x ubytovanie, 6x plnú penziu kontinentálnou formou, vstupné
lekárske vyšetrenie, 12 liečebných procedúr, 3x dvojhodinový vstup do Spa & Aquaparku,
voľný vstup do plaveckého bazéna Olympic a do fitnes. Vyšetrenia, liečebné procedúry a
medikamentózna liečba nad rámec pobytu nie sú.
Kúpele Dudince
Pre seniorov pripravili pravidelný pobyt Medical SENIOR, ktorý obsahuje ubytovanie v
Liečebnom dome Rubín, Smaragd alebo v Kúpeľnom hoteli Minerál, polpenziu, lekársku
konzultáciu, jednu liečebnú procedúru na každú noc pobytu, 1x kondičné cvičenie na
stacionárnom bicykli, vstup do vnútorného relaxačného bazéna a zapožičanie palíc na Nordic
walking. Cena pobytu je 39 eur za osobu v dvojlôžkovej izbe/noc. Tento pobyt sa dá objednať
od januára do marca a potom od novembra do decembra. Avšak od februára majú jedinú akciu
v roku, a to pobyt Medical MINERÁL v najkomfortnejšom hoteli v Dudinciach – v
Kúpeľnom hoteli Minerál. Za plnú penziu, dve liečebné procedúry na ošetrovací deň a vstup
do relaxačného bazéna zaplatíte tiež 39 eur za osobu v dvojlôžkovej izbe/noc. Tento pobyt je
v ponuke do 30. apríla s výnimkou Veľkej noci.
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