
Vianočný príspevok za rok 2013 

 

Tak ako je v posledných rokoch zvykom, aj tento rok vyplatí Sociálna poisťovňa veľkej skupine 

dôchodcov tzv. vianočný príspevok, ktorý je štátnou sociálnou dávkou. Sociálnej poisťovni, ako aj 

ďalším platiteľom dôchodkov zo všeobecného systému dôchodkového poistenia Slovenskej 

republiky, ale aj dôchodkov, ktoré boli prekvalifikované na dôchodky vyplácané z osobitného systému 

výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky, vzniká už po ôsmykrát povinnosť vyplatiť vianočný 

príspevok za rok 2013 niektorým poberateľom dôchodkov.  

Kto má nárok na vyplatenie vianočného príspevku, v akej sume, v akom období a kto tento 

vianočný príspevok vyplatí – to všetko je upravené v zákone č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní 

vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vianočnom príspevku“). 

Ktorým poberateľom dôchodkov vznikne nárok na vyplatenie vianočného príspevku za rok 

2013? 

Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok za kalendárny rok 2013 poberateľovi 

starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského 

dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku a sociálneho dôchodku, ktoré sa vyplácajú 

podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ak poberateľ 

dôchodku spĺňa nasledujúce podmienky: 

 má nárok na výplatu niektorého z uvedených dôchodkov za mesiac december 2013, 

 má bydlisko na území Slovenskej republiky, 

 suma dôchodku, prípadne úhrnná suma vyplácaných dôchodkov nepresiahne za mesiac 

december 2013 sumu 483,00 eur, t.j. sumu zodpovedajúcu 60 % priemernej mesačnej mzdy 

v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za 

kalendárny rok 2012 (táto suma bola ustanovená opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky č. 294/2013 Z. z.).  

Zároveň treba zdôrazniť, že okrem Sociálnej poisťovne môže vyplácať starobný dôchodok, 

invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok, ku ktorému 

vianočný príspevok patrí, aj iný platiteľ dôchodku. Takýmto platiteľom je Finančné riaditeľstvo 

Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba, Národný bezpečnostný úrad a Vojenský úrad 

sociálneho zabezpečenia (ďalej len „úrad“).  

Vyššie spomenuté úrady tiež vyplácajú výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, 

vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok, sirotský výsluhový dôchodok, ktoré 

boli prekvalifikované alebo vypočítané z dôchodkov priznaných podľa všeobecných právnych 

predpisov o sociálnom zabezpečení, ku ktorým vianočný príspevok tiež patrí.  

Poberateľom, ktorým sa vypláca viac dôchodkov, či už Sociálnou poisťovňou alebo niektorým 

úradom, zároveň Sociálnou poisťovňou a úradom, patrí vianočný príspevok len jeden. V takýchto 

prípadoch vyplatí vianočný príspevok ten platiteľ dôchodku, ktorý vypláca vyšší, prípadne najvyšší 

dôchodok, pričom sa na určenie sumy vianočného príspevku prihliada aj na sumy ostatných 

dôchodkov, ku ktorým by patril vianočný príspevok.  



Okrem už vyššie uvedených dôchodkov sa pri posúdení skutočnosti, či poberateľ dôchodku 

má nárok na vianočný príspevok (a ak áno, potom v akej sume), musí podľa zákona o vianočnom 

príspevku zohľadniť aj suma vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového 

dôchodku, sirotského výsluhového dôchodku priznaného z výsluhového zabezpečenia podľa zákona 

č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov vyplateného poberateľovi príslušným 

úradom za mesiac december 2013.  

Kedy Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok za rok 2013? 

Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok v deň výplaty dôchodku v decembri 2013, ak 

bol poberateľovi dôchodku priznaný dôchodok pred 1. decembrom 2013 a výplata tohto dôchodku 

mu patrí naďalej. Ak je dôchodok priznaný alebo jeho výplata je uvoľnená v období od 1. decembra 

2013 do 31. decembra 2013, vianočný príspevok sa vyplatí na pošte v deň výplaty sumy doplatku na 

dôchodku. Ak sa dôchodok poukazuje na účet zriadený v banke, vianočný príspevok bude pripísaný 

na účet v rovnaký deň ako dôchodok patriaci za mesiac december 2013.  

V akej sume Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok za rok 2013? 

Vianočný príspevok za rok 2013 bude Sociálna poisťovňa vyplácať v rozpätí od 75,00 eur do 

46,51 eur.  

Zákon o vianočnom príspevku zároveň stanovuje hornú hranicu vianočného príspevku –

 75,00 eur, ktorý patrí k dôchodku (dôchodkom) za mesiac december 2013, ktorý nepresiahne sumu 

životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom 

minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. sumu 198,09 eur 

mesačne.  

Maximálna suma dôchodku vyplateného za mesiac december 2013, ku ktorému vianočný 

príspevok patrí, nesmie presiahnuť sumu 483,00 eur mesačne.  

Ak suma dôchodku, respektíve úhrn súm dôchodkov je v rozpätí od 198,10 eur do 483,00 eur 

mesačne, suma vianočného príspevku je v rozmedzí súm 75,00 eur až 46,51 eur, pričom sa určí podľa 

vzorca: 

VP = 75,00 - 0,10×(D - 198,09), kde 

VP           je suma patriaceho vianočného príspevku, 

75,00       je maximálna suma vianočného príspevku, 

D              je suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov za mesiac december 2013, 

198,09     je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.  

Suma vianočného príspevku vypočítaná podľa tohto vzorca sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent 

nahor.  

Suma 

Dôchodku VP 2013 VP 2012 Dôchodku VP 2013 VP 2012 Dôchodku  VP 2013 VP 2012 



Niektoré sumy VP podľa sumy dôchodku za rok 2013 a porovnanie s rokom 2012 

VP = vianočný príspevok 

 

Kto vypláca vianočný príspevok? 

Vianočný príspevok za rok 2013 vyplatí ten platiteľ dôchodku zo sociálneho poistenia 

Slovenskej republiky, ktorý vypláca dôchodok, ku ktorému vianočný príspevok patrí. Ak dôchodky, ku 

ktorým vianočný príspevok patrí, v decembri 2013 vypláca Sociálna poisťovňa a jeden z vyššie 

spomínaných úradov, vianočný príspevok vyplatí ten platiteľ, ktorý vypláca dôchodok vo vyššej 

sume.  

Platiteľ dôchodku vyplatí vianočný príspevok poberateľovi dôchodku bez písomnej žiadosti 

poberateľa dôchodku a zároveň poberateľovi dôchodku nie je doručovaná žiadna písomná informácia 

o sume vianočného príspevku.  

Príklad 1: 

Vo výplatnom termíne za mesiac december 2013 Sociálna poisťovňa vyplatí invalidný 

dôchodok v sume 212,00 eur a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, vyplatí sirotský výsluhový 

dôchodok v sume 233,00 eur podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

Sociálna poisťovňa určí sumu vianočného príspevku podľa vzorca VP = 75,00 – 0,10 × (D –

 198,09), po dosadení 75,00 – 0,10 × (212,00 + 233,00) –198,09 = 75,00 – 0,10 × 246,91 = 75,00 –

 24,691 = 50,309, po zaokrúhlení 50,31 eur.  

Vo výplatnom termíne za mesiac december 2013 vianočný príspevok v sume 50,31 eur 

vyplatí Sociálna poisťovňa, pretože vianočný príspevok patrí k invalidnému dôchodku, a nie 

k sirotskému výsluhovému dôchodku priznanému z výsluhového zabezpečenia podľa zákona 

č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, avšak Sociálna poisťovňa musí prihliadnuť na sumu 

sirotského výsluhového dôchodku vyplateného Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia vo 

výplatnom termíne za mesiac december 2013.  

Príklad 2: 

Vo výplatnom termíne za mesiac december 2013 vyplatí Sociálna poisťovňa starobný 

dôchodok v sume 64,80 eur a vdovský dôchodok v sume 82,30 eur, zároveň Vojenský úrad 

sociálneho zabezpečenia vyplatí výsluhový dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný starobný 

dôchodok, v sume 335,60 eur. Vianočný príspevok v sume 46,54 eur vo výplatnom termíne za mesiac 

december 2013 vyplatí Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, pretože suma dôchodku, ktorý 

vyplatí vo výplatnom termíne za mesiac december 2013, je najvyššia zo súm vyplatených dôchodkov 

za mesiac december 2013.  

189,80 75,00 66,39 250,00 69,81 60,85 330,00 61,81 52,85 

189,90 75,00 66,39 252,00 69,61 60,65 340,00 60,81 51,85 

190,00 75,00 66,39 260,00 68,81 59,85 400,00 54,81 45,85 

190,90 75,00 66,39 265,00 68,31 59,35 480,00 46,81 0 

192,00 75,00 66,39 280,00 66,81 57,85 483,00 46,51 0 



Príklad 3: 

Vo výplatnom termíne za mesiac december 2013 vyplatí Sociálna poisťovňa starobný 

dôchodok v sume 331,30 eur. Sociálna poisťovňa určí sumu vianočného príspevku podľa vzorca 

VP = 75,00 - 0,10 × (D – 198,09), po dosadení 75,00 -0,10 × (331,30 – 198,09) = 75,00 –

 0,10 × 133,21  75,00 – 13,321 = 61,679, po zaokrúhlení 61,68 eur. Sociálna poisťovňa vyplatí 

vianočný príspevok v sume 61,68 eur vo výplatnom termíne za mesiac december 2013.  

Príklad 4: 

Vo výplatnom termíne za mesiac december 2013 vyplatí Sociálna poisťovňa vdovecký 

dôchodok v sume 140,10 eur a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyplatí výsluhový 

dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný starobný dôchodok, v sume 350,20 eur. Vianočný príspevok 

v tomto prípade nepatrí, pretože úhrn súm vyplatených dôchodkov 490,30 eur 

(140,10 eur + 350,20 eur) presiahol sumu 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej 

republiky za rok 2012, t.j. sumu 483,00 eur.  

Ďalšie zásady 

Pri poskytovaní vianočného príspevku Sociálna poisťovňa prihliadne aj na sumu dôchodku, 

ktorá sa z dôvodu výkonu zrážok z dôchodku poberateľovi dôchodku nepoukazuje, neprihliadne sa 

však na dôchodok vyplácaný z cudziny. Sociálna poisťovňa nevyplatí vianočný príspevok 

poberateľovi dôchodku, o ktorého priznaní alebo uvoľnení rozhoduje po 30. novembri 2013 

a ktorému vianočný príspevok vyplatil už niektorý z vyššie spomínaných úradov. Vianočný príspevok 

sa tiež nevyplatí k preddavku na dôchodok. Nepatrí ani k dôchodku manželky.  

Sociálna poisťovňa odhaduje, že vianočný príspevok za rok 2013 vyplatí 1 120 847 

poberateľom dôchodkov za viac ako 68,5 milióna eur.  

 

JUDr. Zuzana Čandalová 

sekcia dôchodkového poistenia, 

Sociálna poisťovňa, ústredie 


