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Voľný pohyb pracovných síl

 riziko účasti na sociálnom poistení vo viacerých štátoch,
napríklad v

• štáte bydliska zamestnanca

• štáte sídla zamestnávateľa

• štáte miesta výkonu práce

 riziko zániku dôchodkových práv nadobudnutých
v štáte bydliska

 riziko nesplnenia podmienky získania počtu rokov
potrebných na vznik nároku na dôchodok

 riziko nerovnoprávneho postavenia v štáte zamestnania
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Koordinácia v oblasti dôchodkového poistenia

Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 a

Vykonávacie nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009

 členské štáty Európskej únie (od 1. mája 2010)

 štáty EZVO (Švajčiarska konfederácia, Islandská republika, Nórske kráľovstvo
a Lichtenštajnské kniežatstvo)

 Švajčiarska konfederácia (od 1. apríla 2012)

 Islandská republika, Nórsko, Lichtenštajnské kniežatstvo (od 1. júna 2012)

 garantujú rovnosť zaobchádzania vo vymedzených oblastiach sociálneho
zabezpečenia

 nenahrádzajú národné legislatívy jednotlivých členských štátov v oblasti
sociálneho zabezpečenia, len ich koordinujú v záujme ochrany mobilných
pracovníkov uplatňujúcich svoje právo na voľný pohyb v rámci EÚ
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Podmienky nároku na dôchodok podľa právnych 
predpisov Slovenskej republiky

Podľa v súčasnosti platných a účinných právnych predpisov
Slovenskej republiky má poistenec nárok na starobný dôchodok, ak
získal

• obdobie dôchodkového poistenia v rozsahu 15 rokov a

• dovŕšil dôchodkový vek.

 Od 1. januára 2019 sa mení spôsob určovania dôchodkového
veku. Dôchodkový vek sa stanovuje v rokoch a kalendárnych
mesiacoch a je známy na päť rokov dopredu. Nový spôsob
určovania dôchodkového veku sa týka poistencov narodených
po 31. decembri 1956.
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Podľa koordinačných nariadení EÚ sa pri posudzovaní nároku na dôchodok
postupuje len vtedy, ak žiadateľ o dôchodok získal doby dôchodkového poistenia
podľa právnych predpisov aspoň dvoch štátov

• ak nárok na dôchodok vznikne aj bez prihliadnutia na doby poistenia iného
členského štátu EÚ, o nároku na dôchodok a jeho sume rozhodne Sociálna
poisťovňa len podľa právnych predpisov Slovenskej republiky

• ak na základe obdobia poistenia získaného podľa právnych predpisov
Slovenskej republiky nárok na dôchodok nevznikne, Sociálna poisťovňa
v súlade so zásadou spočítavania dôb poistenia zohľadní na účely vzniku
nároku na dôchodok aj obdobie poistenia získané podľa právnych predpisov
iného členského štátu EÚ
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Príklad:

Poistenec počas svojej kariéry pracoval v Slovenskej republike, kde získal 13 rokov obdobia
dôchodkového poistenia, v Talianskej republike, kde získal 7 rokov obdobia dôchodkového
poistenia a v Kanade, kde získal 10 rokov obdobia dôchodkového poistenia.
Dôchodkový vek dovŕši v roku 2019.

Na účely vzniku nároku na starobný dôchodok (splnenie podmienky získania 15 rokov
obdobia dôchodkového poistenia) Sociálna poisťovňa v súlade
s príslušnými ustanoveniami koordinačných nariadení EÚ prihliadne na obdobie poistenia
získané v Talianskej republike (7 rokov) a na základe medzinárodnej zmluvy o sociálnom
zabezpečení aj na obdobie poistenia získané podľa právnych predpisov Kanady (10 rokov).

Dôchodok Sociálna poisťovňa bude vyplácať len v sume určenej za obdobie poistenia
získané podľa právnych predpisov Slovenskej republiky t. j. v pomernej časti.
Rovnaký postup uplatní aj príslušná inštitúcia sociálneho poistenia Talianskej republiky
a Kanady.
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Doby poistenia kratšie ako jeden rok

 dôchodok sa neprizná, ak doba poistenia podľa právnych predpisov
Slovenskej republiky nedosiahne jeden rok

Uvedené neplatí, ak nárok na dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej
republiky vznikne aj za dobu poistenia kratšiu ako jeden rok (napríklad invalidný
dôchodok osoby mladšej ako 24 rokov)

• ak nárok na dôchodok nevznikne ani v jednom členskom štáte alebo štáte
EZVO, v ktorom je doba poistenia/bydliska kratšia ako jeden rok, dôchodok
sa prizná podľa právnych predpisov toho členského štátu alebo štátu
EZVO, podľa právnych predpisov bol žiadateľ poistný naposledy

• príslušná inštitúcia toho členského štátu alebo štátu EZVO, podľa právnych
predpisov bol žiadateľ poistný naposledy, započíta všetky doby
poistenia/bydliska kratšie ako jeden rok tak, ako by išlo o doby
poistenia/bydliska získané podľa jej vnútroštátnych právnych predpisov
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Príklad:

Poistenec počas svojej kariéry pracoval v Slovenskej republike, kde získal 20 rokov
obdobia dôchodkového poistenia, v Belgickom kráľovstve, kde získal 5 rokov
obdobia dôchodkového poistenia a v Srbskej republike, kde získal 8 mesiacov
obdobia dôchodkového poistenia.

Dôchodkový vek dovŕši v roku 2019.

Aj keď poistenec splní podmienky na priznanie dôchodku podľa právnych
predpisov Slovenskej republiky (získal 15 rokov obdobia dôchodkového
poistenia), Sociálna poisťovňa v súlade s príslušnými ustanovením Zmluvy medzi
Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení započíta
obdobie dôchodkového poistenia získané podľa právnych predpisov Srbskej
republiky na účely určenia sumy dôchodku. Na účely určenia sumy dôchodku
však nie je možné zohľadniť zárobky získané podľa právnych predpisov Srbskej
republiky.
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Získanie obdobia poistenia v štáte, na ktorý sa nevzťahujú koordinačné nariadenia EÚ
a nie je ani štátom, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu
o sociálnom zabezpečení

• na účely vzniku nároku na dôchodok z tohto štátu musí poistenec splniť podmienky
stanovené príslušnými právnymi predpismi tohto štátu

Príklad:

Poistenec pracoval počas svojej kariéry okrem Slovenskej republiky aj v Juhoafrickej
republike (JAR), kde získal 8 rokov obdobia dôchodkového poistenia.

Nakoľko Slovenská republika nemá v súčasnosti uzatvorenú medzinárodnú zmluvu
o sociálnom zabezpečení s JAR, poistencovi vznikne nárok na dôchodok z dôchodkového
poistenia JAR, len ak získa dostatočný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia
potrebných na vznik nároku na dôchodok podľa právnych predpisov JAR.
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Uplatnenie nároku na dôchodok

 postačuje, aby poistenec podal len jednu žiadosť o dôchodok

 táto žiadosť sa považuje aj za žiadosť o dôchodok podľa právnych 
predpisov druhého zmluvného štátu

 napríklad: žiadosť o dôchodok podľa právnych predpisov 
Slovenskej republiky sa považuje aj za žiadosť o priznanie 
dôchodku podľa právnych predpisov Spojených štátov 
amerických, ak žiadateľ 

• žiada, aby sa za takú považovala alebo

• v žiadosti uvedie obdobie poistenia v Spojených štátoch 
amerických 
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Uplatnenie nároku na dôchodok

 Ak má žiadateľ bydlisko na území Slovenskej republiky, žiadosť o dôchodok
z dôchodkového poistenia iného štátu, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia
Európskej únie, alebo zmluvného štátu podáva v príslušnej organizačnej zložke
Sociálnej poisťovne, t. j. v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta
trvalého pobytu.

 Ak má žiadateľ bydlisko na území iného štátu, na ktorý sa vzťahujú koordinačné
nariadenia Európskej únie, alebo na území zmluvného štátu, žiadosť o dôchodok
z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky v zásade podáva prostredníctvom
nositeľa sociálneho poistenia tohto štátu, a to aj vtedy, ak nežiada o dôchodok
z dôchodkového poistenia štátu, na území ktorého má bydlisko.

 Ak má žiadateľ bydlisko na území štátu, ktorý nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú
koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo zmluvným štátom, žiadosť o dôchodok
z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky podáva v ústredí Sociálnej poisťovne
v Bratislave alebo ju môže podať na tlačive „Žiadosť o dôchodok podávaná v cudzine“.


