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Úplné znenie zákona  

č. 461/2003 Z. z.  

O SOCIÁLNOM POISTENÍ  

 

Po zmene zákonom č. 32/2015 Z. z.:  

 Dopĺňaným normatívnym textom sa limituje verejnému funkcionárovi prípadne 

štatutárnemu orgánu  

alebo jeho členovi, ktorý zároveň poberá plat poslanca NR SR a zároveň príjem, 

označovaný v tom  

ktorom zákone ako mzda, plat, odmena a pod. obmedziť počas poberania platu 

poslanca NR SR  

výšku tohto príjmu najviac sumou minimálnej mzdy. 

 

 

Po zmene zákonom č. 77/2015 Z. z.:  

 Zavádza sa povinnosť Sociálnej poisťovne sprístupňovať údaje zo svojho 

informačného systému  

zdravotným poisťovniam. 

 

 

Po zmene zákonom č. 112/2015 Z. z.:  

 Doplňuje sa do vecnej pôsobnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodovať 

v prvom stupni,  

taktiež aj o príspevku športovému reprezentantovi navrhovaného zákona, a taktiež o 

povinnosti  

poberateľa príspevku vrátiť príspevok alebo jeho časť vyplatený neprávom alebo vo 

vyššej sume ako  

patril. 

 

 

Po zmene zákonom č. 140/2015 Z. z.:  

 Rozširuje sa vecný rozsah dôchodkového poistenia o nový druh dôchodkovej dávky, a 

to o vyrovnávací  

príplatok, ktorý sa bude poskytovať poistencom po splnení podmienok ustanovených 

zákonom  

o sociálnom poistení. 

 Osoby zaradené do programu ochrany svedka často nemôžu byť z objektívnych príčin 

zárobkovo  

činné a počas tohto obdobia nemajú možnosť byť dôchodkovo poistené. Poistné na 



dôchodkové poistenie  

bude za tieto osoby platiť štát, avšak len počas obdobia, kedy objektívne nemôžu 

vykonávať  

zárobkovú činnosť. 

 Na účely súbehu nárokov na dôchodkové dávky, najmä na účely súbehu nároku na 

výplatu starobného  

dôchodku a pozostalostného dôchodku (vdovského dôchodku alebo vdoveckého 

dôchodku) sa  

zohľadňuje aj suma vyrovnávacieho príplatku priznaného poistencovi, ktorému bol 

priznaný starobný  

dôchodok. 

 Do zákona sa zavádza nový inštitút, ktorým je minimálny dôchodok. Jeho účelom je 

garantovať  

poistencom, ktorí získali obdobie dôchodkového poistenia prevažne výkonom 

zárobkovej činnosti,  

po dovŕšení dôchodkového veku dôchodkový príjem na takej úrovni, aby ich ako 

jednotlivcov  

ochránil pred stavom hmotnej núdze. 

 
 


