
Návrh novely zákona o sociálnom poistení
Cieľom návrhu zákona je zaviesť nové právne inštitúty ako minimálny dôchodok, ktorý má
zabezpečiť poistencovi, ktorý počas väčšiny svojho pracovného života vykonával zárobkovú
činnosť, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. 
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Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vypracovalo a predložilo do
legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh
zákona“), ako iniciatívny návrh.
Hlavným zámerom návrhu zákona je
1) zaviesť nové právne inštitúty, a to:

A. minimálny dôchodok, zmyslom ktorého je zabezpečiť poistencovi, ktorý počas väčšiny
svojho pracovného života vykonával zárobkovú činnosť, dôchodkový príjem na takej úrovni,
aby nebol ako jednotlivec odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. Za tým účelom sa
starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku zvýši
poistencovi, ktorý splní zákonom ustanovené podmienky, tak, aby suma tohto dôchodku alebo
suma úhrnu dôchodkov, ktoré sa poistencovi vyplácajú alebo na ktoré má nárok, bola vyššia ako
suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu;
B. vyrovnávací príplatok, zmyslom ktorého je čiastočne eliminovať poistencami negatívne
vnímanú skutočnosť, že na základe rozdelenia Československej federatívnej republiky (ďalej len
„ČSFR”) im bol priznaný dôchodok z Českej republiky za obdobia zamestnania pred rozdelením
ČSFR a dôchodok zo Slovenskej republiky za obdobia dôchodkového poistenia, resp. zabezpečenia
po rozdelení ČSFR, pričom úhrn súm týchto dôchodkov je z dôvodu rozdielnych právnych úprav
dôchodkového poistenia v jednotlivých štátoch po rozdelení ČSFR nižší, ako by bola suma
dôchodku, ak by sa priznal poistencovi výlučne podľa právnych predpisov Slovenskej republiky
s prihliadnutím na celú dobu dôchodkového poistenia/zabezpečenia, tak pred, ako aj po rozdelení
ČSFR. Principiálne rovnaká právna úprava, len v opačnom zmysle, bola prijatá v Českej republike.
Prijatím navrhovanej právnej úpravy sa budú dôchodkové nároky dotknutých občanov bývalého
spoločného štátu posudzovať principiálne rovnako;

2) rozšíriť okruh poistencov štátu o kategóriu ohrozeného a chráneného svedka, keďže tieto
osoby nemôžu z objektívnych dôvodov vykonávať určitý čas zárobkovú činnosť (napr. z dôvodu, že nie
je ukončené súdne konanie, nie sú ešte asimilované v prostredí a pod.). Účelom návrhu zákona je tak
pokryť toto obdobie dôchodkovým poistením a zabezpečiť, aby sa zhodnotilo na ich budúce dôchodkové
nároky. Za tieto osoby bude platiť poistné štát v zákonom ustanovenom rozsahu.
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júla 2015, okrem ustanovení týkajúcich sa vyrovnávacieho príplatku,
pri ktorých sa navrhuje, aby nadobudli účinnosť až 1. januára 2016.
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