Právne predpisy, ktoré majú vplyv na určenie výšky invalidného dôchodku

1.

Právne predpisy s priamym vplyvom na výšku invalidného dôchodku

•

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý v §
70 až § 73 definuje podmienky nároku na invalidný dôchodok a určenie sumy invalidného
dôchodku
- miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách (tzv. invalidita)
je upravené v prílohe č. 4 tohto zákona – predstavuje základnú podmienku nároku
na invalidný dôchodok
- potrebný počet rokov doby dôchodkového poistenia pre nárok na invalidný
dôchodok – ktorý je určený v závislosti od veku žiadateľa o invalidný dôchodok – je
to základná podmienka nároku na invalidný dôchodok (spolu s invaliditou)
- priemerný osobný mzdový bod spolu s obdobím dôchodkového poistenia a
aktuálnou dôchodkovou hodnotou tvorí trojicu základných veličín na výpočet
dôchodkovej dávky.

•

aktuálne dôchodkové hodnoty na kalendárne roky 2006 až 2014 určilo Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením uverejneným v
Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Aktuálne dôchodkové hodnoty na nasledujúce
kalendárne roky počnúc rokom 2015 stanovuje Sociálna poisťovňa a zverejňuje ich
najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka na svojom webovom sídle.

2.

Právne predpisy s nepriamym vplyvom na výšku invalidného dôchodku

•

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov - pre určenie
príjmu zo závislej činností, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti (pre
určenie aké príjmy vstupujú do vymeriavacieho základu dávky dôchodkového poistenia)

•

zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde (spolu s nariadením vlády, ktorým sa
ustanovuje suma minimálnej mzdy na príslušný rok) - pre určenie odvodov
poistného do zdravotného a sociálneho poistenia
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•

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných
a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/2015 Z.
z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – pre určenie doby hodnotenej pre
účely dôchodkového poistenia

Informácia o spôsobe výpočtu invalidného dôchodku (kalkulačka výpočtu invalidného
dôchodku)
Suma dôchodku*
Na určenie sumy invalidného dôchodku sa k obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré
poistenec získal ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, pripočíta tzv. pripočítané
obdobie, t. j. obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dňa dovŕšenia
dôchodkového veku.
Ak ide o poistenca, ktorého
•

schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 70 %, suma invalidného
dôchodku sa určí ako

POMB x ODP x ADH
POMB = priemerný osobný mzdový bod
ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný
dôchodok a pripočítaného obdobia
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku
•

schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 40 %, ale najviac 70 %,
suma invalidného dôchodku sa určí ako

(POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu
•

invalidita vznikla v dôsledku stavu, ktorý si privodil poistenec sám požitím alkoholu
alebo iných návykových látok, suma invalidného dôchodku sa určí ako

(POMB x ODP x ADH)
————————————
2
alebo
(POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu

Zákon o sociálnom poistení umožňuje zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie dodatočne iba
v striktne vymedzených prípadoch, a to najskôr od roku 2004 za obdobie, počas ktorého
fyzická osoba bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov alebo sa sústavne
pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení
16 rokov veku. Taktiež je možné dodatočne zaplatiť poistné za obdobie, kedy mala fyzická

osoba prerušené poistenie napr. z dôvodu čerpania pracovného voľna bez náhrady mzdy,
alebo z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo bola zamestnancom, ktorý si uplatňoval
odvodovú úľavu.
V prípade dodatočného zaplatenia poistného sú za jednotlivé roky od roku 2004 stanovené
minimálne vymeriavacie základy, pričom maximálny vymeriavací základ stanovený nie je.
Fyzická osoba pri dodatočnom zaplatení poistného platí poistné z nej určeného
vymeriavacieho základu – 18 % na starobné poistenie a 6 % na invalidné poistenie.

Dodatočné zaplatenie poistného z minimálneho vymeriavacieho základu
Rok Vymeriavací základ v eurách
Mesačné poistné v eurách
2004 224,24
53,81
2005 238,41
57,21
2006 262,64
63,02
2007 286,69
68,80
2008 311,37
74,72
2009 334,36
80,24
2010 361,51
86,76
2011 372,25
89,33
2012 384,50
92,28
2013 393,00
94,32
2014 402,50
96,60
2015 412,00
98,88
2016 429,00
102,96
2017 441,50
105,96
2018 456,00
109,44
*zdroj: https://www.socpoist.sk/
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