
Sociálna poisťovňa v tejto dobe začala zasielať rozhodnutia o priznaní  starobných dôchodkov 
priznaných s prihliadnutím na výkon pracovných funkcii v I a II. kategórii už aj bývalým 
policajtom – poberateľom výsluhových dôchodkov.  

Z informácii získaných z jedného z rozhodnutí je možné zovšeobecniť tieto informácie : 

Sociálna dávka – starobný dôchodok (ďalej len SD) sa prizná odo dňa, od ktorého dávka patrí 
(ale výplata dávok najviac a 3 roky spätne od uplatnenia nároku na dávku). 

Dôchodkový vek bol dosiahnutý  napr. pri splnení podmienok 20 rokov v I. kategórii  
dovŕšením fyzického veku 55 t.j. v deň narodenia  napr. 10.8.1950 = 10.8.2005 a samozrejme 
pri splnení podmienky získania najmenej 25 rokov obdobia dôchodkového poistenia (vrátane 
doby služby). 

Suma SD s prihliadnutím na dobu výkonu služby v I. a II. kategórii sa určuje ako súčin 
(násobenie) priemerného osobného mzdového bodu (obdobia dôchodkového poistenia ku dňu 
vzniku nároku na SD) a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. 

Priemerný osobný mzdový fond je určený ako podiel (delenie) : 

úhrnu osobných mzdových bodov za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia 
obdobie dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období vyjadrené v rokoch 
 

Rozhodujúce obdobie je 22 kalendárnych rokov (pri splnení podmienky 10.8.2005) sú to roky 
od 1984 do 2004 (2005 sa do výpočtu neráta – iba celé kalendárne roky). Keďže tam nie je 22 
rokov obdobie sa posúva pred 1.1.1984 teda aj na rok1983. 

Osobné mzdové body sa zisťujú osobitne za každý kalendárny rok a to ako podiel úhrnu 
vymeriavacích základov a všeobecného vymeriavacieho základu uvedeného v zákone 
a opatrení MPSVaR. 

Výpočet : 

Priemerný osobný mzdový fond bol vypočítaný : 1,9246 

Ku dňu vzniku nároku na SD t.j. k 10.8.2005 bolo získaných 14586 dní obdobia 
dôchodkového poistenia ( spolu služobný pomer a civil) čo je 39,9617 rokov dôchodkového 
poistenia. 

Vzhľadom na splnenie vzniku nároku na SD a podmienky možnosti spätného vyplatenia 
najviac 3 roky sa použije (žiadosť o priznanie SD bola spísaná 24.4.2013) aktuálna 
dôchodková hodnota k dátumu  25.4.2010, ktorá bola na rok 2010 určená opatrením MPSVaR 
na 9,2246 €, 

1,9246 x 39,9617(rokov) x 9,2246 = 709,50 € mesačne ( suma SD s prihliadnutím na dobu   
výkonu služby v I. a II. kategórii)  



V prípade, že po vzniku nároku na SD (po 10.8.2005) bol naďalej dôchodkovo poistený ( 
v tomto prípade do 31.12.2007) sa takto určená suma zvýši o 0,5 % za každých 30 dní. 
V tomto prípade išlo o sumu 75,30 € a po prirátaní k už vypočítanej  je to 784,80 €. 

Táto suma sa ale kráti tak, že sa násobí podielom počtu rokov v služobnom pomere 
a celkovým počtom rokov v spolu stým, že  výsledok sa odpočíta od tejto sumy. 

Konkrétne : 

784,80  x    32 ( kalendárnych rokov služobného pomeru aj s vojenskou službou)   = 607,25 € 
                              41,3562 (spolu rokov v služobnom pomere, vojna a civil) 
 
784,80 – 607,25= 177,55 = 177,60 € mesačne 
 
V tomto prípade poistenec žiadal vyplatenie SD spätne  a preto bol takto priznaný SD zvýšený 
(valorizovaný) nasledovne : 
Od 25.4 2010    3,05 %     ( čo je 5,5 €) = 183,10   
Od 1.1.2011      1,8 %       ( čo je 3,3 €) = 186,40 
Od 1.1.2011      3,3 %       ( čo je 6,2 €) = 192,60 
Od 1.1.2012     11,20 €                           = 203,80 
 
Služobný pomer trval 32 rokov a 5 mesiacov (vrátane vojny) a  trval do 31.12.2003. Z toho v  
I. kategórii 23 rokov a 5 mesiacov, v II. kategórii  5 rokov, v III. kategórii 4 roky.   
Počet dní dôchodkového poistenia spolu do  vzniku nároku na SD (10.8.2005), po vzniku 
nároku na SD (do 31.12.2007) vrátane služobného pomeru a vojny = 41,3562 rokov 
 
 
Žiadosť  bola spísaná 24.4.2013 a priznanie SD bolo žiadané od 1.1.2007 (do 31.12.2006 
pracovný pomer). 
Lehota bola predlžená raz o 60 dní. 
Rozhodnutie o priznaní SD vydané 15.8.2013 ale doručené až 28.8.2013 (obyčajne – nie 
doporučene). 
Oznámenie o výplate SD na účet vydané 20.8.2013 a doručené 28.8.2013 (obyčajne – nie 
doporučene). 
Výplata SD na účet (3 roky spätne a tiež spätne za máj, jún, júl a august 2013) 28.8.2013. 
Osobitne v ten istý deň boli zaslané aj vianočné príspevky za roky 2010, 2011 a 2012. 
 
 


