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Materiál na rokovanie 

HSR SR 24. 08. 2020         bod 3 

 

 

S T A N O V I S K O  

 k návrhu zákona o 13. dôchodku a zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

1. Popis návrhu 

Predloženým návrhom zákona o 13. dôchodku a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „návrh zákona“) sa navrhuje právna úprava 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávky. 

Návrhom zákona sa navrhuje nahradiť 13. dôchodok, ktorý bol zavedený s účinnosťou od 1. 

apríla 2020 zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 46/2020 Z. z.. 

Nárok na 13. dôchodok ako štátnu sociálnu dávku budú mať spravidla v novembri 

kalendárneho roka všetci poberatelia dôchodku v závislosti od sumy poberaného dôchodku 

alebo dôchodkov. Maximálna suma 13. dôchodku sa navrhuje v sume 300 eur pre 

poberateľov dôchodkov v celkovej sume nižšej ako je suma životného minima. So stúpajúcou 

výškou dôchodku, resp. úhrnu súm dôchodkov sa výška 13. dôchodku bude znižovať až do 

minimálnej sumy, pričom sa navrhuje garantovať minimálnu sumu 13. dôchodku vo výške 50 

eur. 

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 31. októbra 2020, a to vzhľadom na potrebu 

prípravy podmienok na výplatu dávky v decembri 2020. 

2. Stanovisko KOZ SR 

KOZ SR víta každé opatrenie, na základe ktorého sa zvýši poberateľom dôchodkových dávok 

ich príjem a zlepší sa tak ich finančná situácia, avšak vyjadruje zásadný nesúhlas so spôsobom 

stanovenia výšky navrhovaného 13. dôchodku. 

KOZ SR upozorňuje, že aj najvyššia suma 13. dôchodku t. j. 300 eur nezodpovedá ani sume 

minimálneho dôchodku, ktorý sa poskytuje poberateľom uvedenej dôchodkovej dávky vo 

výške 334,30 eur.  

KOZ SR rovnako vyjadruje zásadný nesúhlas s realizáciou zavedenia 13. dôchodku ako 

štátnej sociálnej dávky, ktorá by mala kompenzovať zrušenie 13. dôchodku ako dôchodkovej 

dávky, čomu v konečnom dôsledku nezodpovedá ani samotný názov predkladaného návrhu 

zákona. V zmysle uvedeného, preto navrhované sumy 13. dôchodkov diferencované v 

závislosti od výšky dôchodkovej dávky, resp. úhrnu súm poberaných dôchodkov a životného 

minima v rozsahu od 300 eur do 50 eur KOZ SR nepovažuje za 13. dôchodok. 
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Zavedenie štátnej sociálnej dávky bude predstavovať v tomto a budúcich rozpočtových 

obdobiach zvýšenie výdavkov kapitoly MPSVR SR okolo 300 mil. €, čo môže mať ďalší 

negatívny vplyv na poskytované služby a sociálne dávky, ako aj na zamestnanosť 

a odmeňovanie v rezortoch naviazaných na štátny rozpočet.  

V súlade s uvedeným je pripomienka KOZ SR k návrhu zákona ako celku zásadná. 

3. Závery a odporúčania 

KOZ SR trvá na predloženej pripomienke a neodporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne 

konanie. 


