13. dôchodok, ako štátna sociálna dávka, bude aj v tomto roku vyplácaný obdobne ako
v minulom roku s tým, že to bude už v mesiaci november (spolu s príslušnou dôchodkovou
dávkou) a nárok naňho majú všetci poberatelia dôchodku v závislosti od sumy poberaného
dôchodku alebo dôchodkov.
Mechanizmus výpočtu sa nemení. Maximálna suma 13. dôchodku je v sume 300,00 EUR
a to pre poberateľov dôchodkov v celkovej sume nižšej ako je suma životného minima pre
jednu fyzickú osobu čo je pre rok 2021 218,06 EUR. So stúpajúcou výškou dôchodku, resp.
úhrnu súm dôchodkov sa výška 13. dôchodku bude znižovať až do minimálnej sumy t. j.
50,00 EUR.
V zákone č. 296/2020 Z. z. je určenie sumy 13. dôchodku upravené vzorcom (TD = max
{300 – 0,36 * (D - ŽM); 50}, kde TD je suma 13. dôchodku, D je suma dôchodku alebo úhrn
súm dôchodkov, ŽM je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
Výpočet súm 13. dôchodkov pri niektorých sumách dôchodkov je uvedený v tabuľke.
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suma 13.
dôchodku 300,00 270,51 234,51 198,51 162,51 126,51 90,51 54,51 50,00

Pri súbehu viacerých 13. dôchodkov či vo všeobecnom alebo osobitnom systéme alebo
aj v obidvoch je nárok iba na jeden a to ten, ktorého suma je najvyššia.
13. dôchodok sa nezlučuje s dôchodkom. O priznaní 13. dôchodku sa nevyhotovuje
písomné rozhodnutie a všeobecný predpis o správnom konaní sa vzťahuje primerane.
Zákon zmenil aj zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení a to tak, že za §
143al sa vkladá § 143am, ktorý vrátane nadpisu znie:
Prechodné ustanovenie účinné od 31. októbra 2020 „Ustanovenie § 143al sa nepoužije.“.
§ 143a1: „Od 1. júla 2002 sa na sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov nepoužijú § 130
až 145 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,“.
V praxi to zabezpečí, že sa 13. dôchodok, tak ako bol prijatý v návrhu zákona, nepoužije
a tzn., že 13. dôchodok sa bude vypočítavať podľa tohto nového zákona.
Na 13. dôchodok majú nárok aj poberatelia dávok z výsluhového zabezpečenia a to
poberateľ aj:
1. výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového
dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku
pre kvalifikovaného zo starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného
invalidného dôchodku, dôchodku za výsluhu rokov, vdovského dôchodku, vdoveckého
dôchodku alebo sirotského dôchodku priznaného podľa všeobecných predpisov o
sociálnom zabezpečení:
a) na ktoré vznikol nárok do 30. apríla 1998 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia
podľa predpisu účinného od 1. mája 1998 (zákon č. 73/1998 Z. z.) alebo
b) na ktoré vznikol nárok do 30. júna 2002 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia
podľa zákona č. 328/2002 Z. z.
2. vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského
výsluhového dôchodku po poberateľovi pre kvalifikovaného starobného dôchodku, pre
kvalifikovaného invalidného dôchodku, pre kvalifikovaného čiastočného invalidného
dôchodku alebo pre kvalifikovaného dôchodku za výsluhu rokov.
Výsluhoví dôchodcovia, ktorým bol dôchodok priznaný už podľa zákona č. 328/2002
Z. z. nemajú z tohto titulu nárok na 13. dôchodok nakoľko:
a) Majú nárok na 13. dôchodok ak majú priznaný aj starobný dôchodok.
b) Ak ešte starobný dôchodok priznaný nemajú, tak majú nárok na 13. dôchodok po jeho
priznaní.
V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť to, že každý policajt má nárok aj na starobný
dôchodok dovŕšením dôchodkového veku a Sociálna poisťovňa mu ho musí priznať (ak o to
požiada) a to aj v prípade, že nespĺňa ďalšiu podmienku priznania starobného dôchodku t. j.
ak bol dôchodkovo poistený minimálne 15 rokov vo všeobecnom systéme sociálneho
poistenia. Sociálna poisťovňa mu totiž musí do tohto obdobia započítať aj roky služobného
pomeru.
MV SR nebude 13. dôchodok vyplácať spolu s dôchodkovou dávkou, ale nasledujúci
deň po splatnosti dôchodkovej dávky t. j. tí, ktorým je dôchodková dávka vyplácaná na účet
v banke ho dostanú deň po splatnosti dôchodkovej dávky a tí, ktorým je vyplácaná poštovým
peňažným poukazom ho dostanú na 3. deň po splatnosti dôchodkovej dávky).
Sociálno-zdravotná komisia prezídia APVV

