


      


                    
           




          



439

Z Á K O N

z 30. júna 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 461/2003 Z. z. o so ciál nom po is te ní
v zne ní ne skor ších pred pi sov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

Čl. I

Zá kon č. 461/2003 Z. z. o so ciál nom po is te ní v zne ní
zá ko na č. 551/2003 Z. z., zá ko na č. 600/2003 Z. z., zá -
ko na č. 5/2004 Z. z., zá ko na č. 43/2004 Z.  z., zá ko na
č. 186/2004 Z. z., zá ko na č. 365/2004 Z. z. a zá ko na
č. 391/2004 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 8 ods. 5 písm. a) sa vy púš �a jú slo vá „ak sa ne -
vy ko ná va v prie sto re za mest ná va te ¾a,“.

2. V § 14 ods. 1 písm. b) a § 21 ods. 1 a 2 sa slo vá
„§ 138 ods. 11“ na hrá dza jú slo va mi „§ 138 ods. 10“.

3. V § 26 ods. 1 písm. b) sa za slo vá „ve rej nej funk cie“
vkla dá čiar ka a slo vá „ale bo na vý kon od bo ro vej funk -
cie pod ¾a oso bit né ho pred pi su,45)“ sa na hrá dza jú slo va -
mi „na vý kon od bo ro vej funk cie ale bo na vý kon funk cie
čle na za mest na nec kej rady pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su,45) ak sa mu ne po sky tu je ná hra da mzdy,“.

4.V § 30 písm. b), § 46 ods. 1, § 47 ods. 2 a § 56 ods. 2
sa slo vá „§ 138 ods. 1 až 7“ na hrá dza jú slo va mi „§ 138
ods. 1 až 6“.

5. V § 31 ods. 1 písm. b) sa na kon ci pri pá ja táto veta:
„Pod mien ka za pla te nia po ist né ho sa po va žu je za spl ne -
nú, ak suma dlž né ho po ist né ho ku dňu splat nos ti po -
ist né ho je v úhrne niž šia ako 100 Sk.“.

6. V § 31 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Na spl -
ne nie pod mien ky za pla te nia po ist né ho odsek 1 písm. b) 
po sled ná veta pla tí rov na ko.“.

7. V § 31 ods. 3 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Na spl -
ne nie pod mien ky za pla te nia po ist né ho odsek 1 písm. b) 
po sled ná veta pla tí rov na ko.“.

8. V § 68 od se ky 7 a 8 zne jú:
„(7) Po is ten co vi, kto rý ku dňu, od kto ré ho po žia dal

o pri zna nie pred čas né ho sta ro bné ho dô chod ku, spĺ ňa
pod mien ky ná ro ku na dáv ku v ne za mest na nos ti, na
kto rú by mal ná rok ako evi do va ný uchá dzač o za mest -
na nie, a ten to ná rok si ne up lat ní, sa ob do bie, za kto ré
sa zni žu je suma pred čas né ho sta ro bné ho dô chod ku
pod ¾a od se ku 1, skrá ti o ob do bie, po čas kto ré ho by mal
ná rok na vý pla tu dáv ky v ne za mest na nos ti, ak ten to
zá kon ne us ta no vu je inak.

(8) Po is ten co vi, kto rý ku dňu, od kto ré ho po žia dal
o pri zna nie pred čas né ho sta ro bné ho dô chod ku, spĺ ňa
pod mien ky ná ro ku na dáv ku v ne za mest na nos ti, na
kto rú by mal ná rok ako evi do va ný uchá dzač o za mest -
na nie, ten to ná rok si ne up lat ní, a ku dňu, od kto ré ho
po žia dal o pri zna nie pred čas né ho sta ro bné ho dô chod -
ku, bol po is te ný v ne za mest na nos ti se dem ro kov ne -

pre tr ži te, sa ob do bie, za kto ré sa zni žu je suma pred čas -
né ho sta ro bné ho dô chod ku pod ¾a od se ku 1, skrá ti
o dvoj ná so bok ob do bia, po čas kto ré ho by mal ná rok na
vý pla tu dáv ky v ne za mest na nos ti.“. 

 9. Do te raj ší text § 70 sa ozna ču je ako od sek 1 a do -
pĺ ňa sa od se kom 2, kto rý znie:

„(2) Fy zic ká oso ba má ná rok na in va lid ný dô cho dok
aj vte dy, ak sa sta la in va lidnou v ob do bí, v kto rom je ne -
za o pat re ným die �a �om a má na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky tr va lý po byt. Ná rok na in va lid ný dô cho dok tej -
to fy zic kej oso be vzni ká naj skôr odo dňa do vŕ še nia
18 ro kov veku.“.

10. V § 72 ods. 3 sa za slo vá „cho ro by z po vo la nia“
vkla da jú slo vá „a fy zic kej oso be, kto rá sa sta la in va lid -
nou v ob do bí, v kto rom je ne za o pat re ným die �a �om.“.

11. § 73 sa do pĺ ňa od sek mi 3 a 4, kto ré zne jú:
„(3) Suma in va lid né ho dô chod ku fy zic kej oso by uve -

de nej v § 70 ods. 2, kto rá má per cen tu ál ny po kles
schop nos ti vy ko ná va� zá rob ko vú čin nos� o viac ako
70 %, sa určí ako sú čin osob né ho mzdo vé ho bodu, ob -
do bia dô chod ko vé ho po is te nia zís ka né ho ku dňu vzni -
ku ná ro ku na in va lid ný dô cho dok, ku kto ré mu sa pri -
po čí ta ob do bie od vzni ku ná ro ku na in va lid ný
dô cho dok do do vŕ še nia dô chod ko vé ho veku a ak tu ál nej 
dô chod ko vej hod no ty; § 63 ods. 1 tre tia veta a štvr tá
veta pla tia rov na ko. Osob ný mzdo vý bod sa ur ču je na
hod no tu 0,67.

(4) Suma in va lid né ho dô chod ku fy zic kej oso by uve -
de nej v § 70 ods. 2, kto rá má per cen tu ál ny po kles
schop nos ti vy ko ná va� zá rob ko vú čin nos� naj viac
o 70 %, sa určí ako sú čin per cen tu ál ne ho po kle su
schop nos ti tej to fy zic kej oso by vy ko ná va� zá rob ko vú
čin nos�, osob né ho mzdo vé ho bodu, ob do bia dô chod ko -
vé ho po is te nia zís ka né ho ku dňu vzni ku ná ro ku na in -
va lid ný dô cho dok, ku kto ré mu sa pri po čí ta ob do bie od
vzni ku ná ro ku na in va lid ný dô cho dok do do vŕ še nia dô -
chod ko vé ho veku a ak tu ál nej dô chod ko vej hod no ty;
§ 63 ods. 1 tre tia veta a štvr tá veta pla tia rov na ko. Na
ur če nie osob né ho mzdo vé ho bodu pla tí od sek 3 dru há
veta rov na ko.“.

12. V § 80 ods. 2 sa slo vá „Po is ten co vi, kto ré mu“ na -
hrá dza jú slo va mi „Po is ten co vi a fy zic kej oso be uve de -
nej v § 70 ods. 2, kto rým“, slo vá „po is te nec ku dňu do -
vŕ še nia dô chod ko vé ho veku ne spl nil“ sa na hrá dza jú
slo va mi „po is te nec a fy zic ká oso ba uve de ná v § 70
ods. 2 ku dňu do vŕ še nia dô chod ko vé ho veku ne spl ni li“
a slo vo „jeho“ sa na hrá dza slo vom „ich“.

13. V § 81 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „To
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pla tí aj vte dy, ak po is te nec spl nil pod mien ky ná ro ku na 
in va lid ný dô cho dok pod ¾a § 70 ods. 1 a 2 ale bo pod ¾a
§ 70 ods. 1 a po be rá in va lid ný dô cho dok pod ¾a § 266.“.

14. V § 84 ods. 1 a § 232 ods. 2 písm. d) sa slo vá
„§ 138 ods. 13“ na hrá dza jú slo va mi „§ 138 ods. 12“.

15. V § 99 sa vy púš �a od sek 2.

Sú čas ne sa zru šu je ozna če nie od se ku 1.

16. V § 138 sa vy púš �a od sek 3. Sú čas ne sa vy púš �a
po znám ka pod čia rou k od ka zu 77.

Do te raj šie od se ky 4 až 24 sa ozna ču jú ako od se ky 3
až 23.

17. V § 138 ods. 11 písm. a) a b) sa slo vá „v od se -
ku 11“ na hrá dza jú slo va mi „v od se ku 10“.

18. V § 138 ods. 15 sa slo vá „v od se ku 15“ na hrá dza -
jú slo va mi „v od se ku 14“.

19. V § 138 ods. 17 sa slo vá „v od se ku 11, od se ku 12
písm. a) a b) a v od se koch 13 a 15“ na hrá dza jú slo va mi
„v od se ku 10, od se ku 11 písm. a) a b) a v od se koch 12
a 14“.

20. V § 138 ods. 20 sa slo vá „v od se ku 11“ na hrá dza -
jú slo va mi „v od se ku 10“ a slo vá „v od se ku 13“ sa na -
hrá dza jú slo va mi „v od se ku 12“.

21. V § 156 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom i), kto ré
znie:
„i) vy sta ve nie pre u ka zu o tr va ní do čas nej pra cov nej ne -

schop nos ti.“.

22. Za § 168 sa vkla dá § 168a, kto rý znie:

„§ 168a

(1) Štát pos ky tu je fi nanč né pros tried ky na oso bit ný
účet So ciál nej po is �ov ne na úhra du ná kla dov na in va -
lid né dô chod ky pod ¾a § 70 ods. 2, vdov ské dô chod ky,
vdo vec ké dô chod ky a si rot ské dô chod ky po po be ra te ¾o -
vi in va lid né ho dô chod ku pod ¾a § 70 ods. 2.

(2) Fi nanč né pros tried ky na úhra du ná kla dov na in -
va lid né dô chod ky uve de né v od se ku 1 sa po u ka zu jú
pros tred níc tvom roz poč to vých vý dav kov ka pi to ly štát -
ne ho roz po čtu mi nis ter stva.“.

23. V § 227 ods. 2 sa za pís me no g) vkla dá nové pís -
me no h), kto ré znie:

„h) ozná mi� So ciál nej po is �ov ni ukon če nie do čas nej
pra cov nej ne schop nos ti do troch dní odo dňa skon -
če nia do čas nej pra cov nej ne schop nos ti, ak do čas ná
pra cov ná ne schop nos� tr va la viac ako de sa� dní.“.

Do te raj šie pís me no h) sa ozna ču je ako pís me no i).

24. V § 231 ods. 2 sa slo vá „písm. a) až e)“ na hrá dza jú 
slo va mi „písm. a) až f)“.

25. Do te raj ší text § 249 sa ozna ču je ako od sek 1 a do -
pĺ ňa sa od se kom 2, kto rý znie:

„(2) Po is ten com na úče ly § 226 ods. 1 písm. a) a od se -
ku 2 nie je fy zic ká oso ba, kto rej bol pri zna ný sta ro bný
dô cho dok ale bo po mer ný sta ro bný dô cho dok pod ¾a
pred pi sov účin ných pred 1. ja nu árom 2004.“.

26. § 263 sa do pĺ ňa od se kom 13, kto rý znie:
„(13) Ná rok na in va lid ný dô cho dok pod ¾a § 70 ods. 2

má aj fy zic ká oso ba na ro de ná v ob do bí od 1. ja nu ára
1987 do 31. de cem bra 2004, kto rá sa sta la in va lidnou
pod ¾a pred pi sov účin ných pred 1. ja nu árom 2005 pred
do vŕ še ním veku, v kto rom sa kon čí po vin ná škol ská do -
chádz ka.“.

27. V § 276 ods. 3 sa slo vá „§ 138 ods. 15“ na hrá dza -
jú slo va mi „§ 138 ods. 14“.

28. V § 278 ods. 1 sa slo vá „§ 138 ods. 11“ na hrá dza -
jú slo va mi „§ 138 ods. 10“ a slo vá „§ 138 ods. 13 a 14“ sa 
na hrá dza jú slo va mi „§ 138 ods. 12 a 13“.

29. V § 279 ods. 1 sa slo vá „§ 138 ods. 15 a 16“ na hrá -
dza jú slo va mi „§ 138 ods. 14 a 15“.

30. Za § 282 sa vkla dá § 282a, kto rý znie:

„§ 282a

So ciál na po is �ov ňa ne smie na spl ne nie zá väz ku
zdra vot nej po is �ov ne ale bo zdra vot níc ke ho za ria de nia,
kto ré ho zria ïo va te ¾om je štát, obec ale bo vyš ší územ ný
ce lok, pri ja� od práv nic kej oso by so 100 % ma jet ko vou
účas �ou štá tu splat nú a ne pre ml ča nú po h¾a dáv ku na
úhra du po h¾a dáv ky So ciál nej po is �ov ne na dlž nom po -
ist nom na dô chod ko vé za bez pe če nie ale bo na dlž nom
prí spev ku na po is te nie v ne za mest na nos ti, kto ré vznik -
li pred 1. ja nu árom 2004.“.

31. V § 284 písm. a) sa slo vá „a z po ist né ho na po is te -
nie v ne za mest na nos ti“ na hrá dza jú slo va mi „po ist né ho 
na po is te nie v ne za mest na nos ti a z po ist né ho do re zerv -
né ho fon du“ a slo vá „a na po ist nom na po is te nie v ne za -
mest na nos ti“ sa na hrá dza jú slo va mi „na po ist nom na
po is te nie v ne za mest na nos ti a na po ist nom do re zerv -
né ho fon du“.

32. Ná zov ôs mej čas ti znie:
„ZÁ VE REČ NÉ USTA NO VE NIA“.

33. Za § 294 sa vkla dá § 294a, kto rý znie:

„§ 294a

Tým to zá ko nom sa pre be rá práv ny akt Eu róp skych
spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de ný v prí lo he č. 5.“.

34. V prí lo he č. 4 ka pi to le V v po lo žke 6 písm. a) sa
v stĺp ci mie ra po kle su schop nos ti zá rob ko vej čin nos ti
v % slo vá „20 — 30“ na hrá dza jú slovami „40 — 60“.

35. Za prí lo hu č. 4 sa vkla dá prí lo ha č. 5, kto rá znie:

                                         „Prí lo ha č. 5
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                                          k zá ko nu č. 461/2003 Z. z.

ZOZ NAM PRE BE RA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV
EU RÓP SKYCH SPO LO ČEN STIEV A EU RÓP SKEJ ÚNIE

Smer ni ca Rady 79/7/EHS o po stup nom vy ko ná va ní zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia s muž mi a že na mi vo ve -
ciach sú vi sia cich so so ciál nym za bez pe če ním (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 006, 10. 01. 1979).“.

Čl. II

Zá kon č. 43/2004 Z. z. o sta ro bnom dô chod ko vom
spo re ní a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne -
ní zá ko na č. 186/2004 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 14 sa za od sek 2 vkla dá nový od sek 3, kto rý
znie:

„(3) Po vin ne zú čast ne ná na sta ro bnom dô chod ko vom 
spo re ní je aj fy zic ká oso ba, kto rá pred 1. ja nu árom
2005 bola dô chod ko vo po is te ná pod ¾a oso bit né ho pred -
pi su,3) od 1. ja nu ára 2005 do 30. júna 2006 je za ra de ná 
do evi den cie uchá dza čov o za mest na nie ale bo sa  sú -
stavne pri pra vu je na po vo la nie štú diom na stred nej
ško le ale bo na vy so kej ško le po do vŕ še ní 16 ro kov veku
a v tom to ob do bí nie je dô chod ko vo po is te ná pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su,3) ak sa dob ro vo¾ ne roz hod la by� zú -
čast ne ná na sta ro bnom dô chod ko vom spo re ní naj ne -
skôr do 30 dní od pr vé ho dô chod ko vé ho po is te nia
pod ¾a oso bit né ho pred pi su,3) vznik nu té ho po 30. júni
2006.“.

Do te raj šie od se ky 3 až 5 sa ozna ču jú ako od se ky 4 až 6.

2. V § 17 ods. 2 sa slo vá „v § 14 ods. 2“ na hrá dza jú
slo va mi „v § 14 ods. 2 a 3“.

3. V § 63 ods. 2 dru hej vete sa slo vá „zá pi su dô chod -
ko vej správ cov skej spo loč nos ti do ob chod né ho re gis -
tra“ na hrá dza jú slo va mi „za ča tia vy ko ná va nia čin nos ti, 
kto rá je ob sa hom po vo le nia na vznik a čin nos� dô chod -
ko vej správ cov skej spo loč nos ti“.

4. V § 82 od sek 5 znie:
„(5) Hod no ta cen ných pa pie rov ale bo ná stro jov pe -

ňaž né ho trhu vy da ných emi ten tom so síd lom v Slo ven -
skej re pub li ke a vkla dov v ban kách ale bo po boč kách
za hra nič ných bánk so síd lom v Slo ven skej re pub li ke
musí by� naj me nej 30 % hod no ty ma jet ku v dô chod ko -
vom fon de.“.

5. V § 91 ods. 2 sa vy púš �a slo vo „ostat ných“.

6. V § 91 ods. 3 a 4 sa slo vá „12 me sia cov“ na hrá dza -
jú slo va mi „24 me sia cov“.

7. V § 91 ods. 5 sa slo vá „18 me sia cov“ na hrá dza jú
slo va mi „24 me sia cov“.

8. V § 91 ods. 5 písm. b) sa slo vá „80 %“ na hrá dza jú
slo va mi „70 %“.

 9. V § 91 ods. 5 písm. c) sa slo vá „70 %“ na hrá dza jú
slo va mi „50 %“.

10. V § 91 ods. 6 písm. a) sa slo vá „110 %“ na hrá dza -
jú slo va mi „111 %“.

11. V § 91 ods. 6 písm. b) sa slo vá „120 %“ na hrá dza -
jú slo va mi „143 %“.

12. V § 91 ods. 6 písm. c) sa slo vá „130 %“ na hrá dza -
jú slo va mi „200 %“.

13. V § 91 ods. 7 písm. a) sa slo vá „18 me sia cov“ na -
hrá dza jú slo va mi „24 me sia cov“.

14. V § 91 ods. 10 písm. b) sa slo vá „dva per cen tu ál ne 
body“ na hrá dza jú slo va mi „tri per cen tu ál ne body“.

15. V § 91 ods. 10 písm. c) sa slo vá „tri per cen tu ál ne
body“ na hrá dza jú slo va mi „pä� per cen tu ál nych bo dov“.

16. V § 112 ods. 2 sa slo vá „naj mä uvá dza� in for má -
cie o bu dú com zhod no te ní pe ňaž ných pros tried kov,
kto ré ho do siah nu tie ne mož no pred po kla da�, a po nú -
ka� vý ho dy, kto rých spo ¾ah li vos� ne mož no za ru či�“ na -
hrá dza jú slo va mi „a po nú ka� služ by ale bo pl ne nia, kto -
ré ne sú vi sia so sta ro bným dô chod ko vým spo re ním“
a na kon ci sa pri pá ja táto veta: „Čo sa ro zu mie ne prav -
di vou ale bo za vá dza jú cou in for má ciou, služ bou ale bo
pl ne ním, kto ré ne sú vi sia so sta ro bným dô chod ko vým
spo re ním, usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, 
kto rý vydá mi nis ter stvo.“.

Čl. III

Zá kon č. 96/2002 Z. z. o do h¾a de nad fi nanč ným tr -
hom a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní
zá ko na č. 43/2004 Z. z. sa mení tak to:

V prí lo he sa slo vá

„Sprost red ko va te¾ sta ro bné ho              naj me nej 3 000 Sk,

dô chod ko vé ho spo re nia                                naj viac 10 000 Sk“

na hrá dza jú slo va mi

„Sprost red ko va te¾ sta ro bné ho              naj me nej 1 000 Sk,

dô chod ko vé ho spo re nia                                  naj viac 3 000 Sk“.
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Čl. IV

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. au gus ta 2004 ok -
rem čl. I dru hé ho až štvr té ho bodu, ôs me ho až štrnáste-

ho bodu, šest nás te ho až dvad sia te ho bo du, dvad sia te -
ho dru hé ho bodu, dvad sia te ho šies te ho bodu až dvad -
sia te ho de via te ho bodu, tri dsia te ho dru hé ho bodu,
 trid siateho tre tie ho a tri dsia te ho pia te ho bodu, kto ré
na do bú da jú účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Ivan Gaš pa ro vič v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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440

V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky

zo 16. júla 2004,

kto rou sa usta no vu je, čo sa ro zu mie ne prav di vou ale bo za vá dza jú cou in for má ciou,
 služ bou ale bo pl ne ním, kto ré ne sú vi sia so sta ro bným dô chod ko vým spo re ním

Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej 
re pub li ky pod ¾a § 112 ods. 2 zá ko na č. 43/2004 Z. z.
o sta ro bnom dô chod ko vom spo re ní a o zme ne a do pl ne ní
nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 439/2004 Z. z. (ïa -
lej len „zá kon“) usta no vu je:

§ 1

(1) Ne prav di vá ale bo za vá dza jú ca in for má cia je
a) in for má cia o sta ro bnom dô chod ko vom spo re ní, kto rá 

nie je v sú la de so zá ko nom, naj mä in for má cia o účas ti
na sta ro bnom dô chod ko vom spo re ní, ob do bí sta ro b -
né ho dô chod ko vé ho spo re nia, pla te ní prí spev kov na
sta ro bné dô chod ko vé spo re nie, pod mien kach vy plá -
ca nia dô chod ku sta ro bné ho dô chod ko vé ho spo re nia
ale bo o pra vid lách sta ro bné ho dô chod ko vé ho spo re -
nia,

b) in for má cia o dô chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti
ale bo o inej dô chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti,
kto rá na pĺ ňa zna ky ne ka lej sú�aže1) ale bo nie je v sú -
la de s dob rý mi mrav mi,2)

c) uve de nie oso by s kva li fi ko va nou účas�ou3) na dô -
chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti bez uve de nia
ostat ných osôb s kva li fi ko va nou účas �ou na dô -
chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti,

d) in for má cia, kto rej prav di vos� ne mož no pre u ká za�,
e) ne prav di vé tvr de nie fy zic kej oso by ale bo o fy zic kej

oso be, že je
1. ale bo bola spo ri te¾om dô chod ko vej správ cov skej

spo loč nos ti, kto rej sa týka pro pa gač ná čin nos�
ale bo re kla ma,

2. po be ra te¾om dô chod ku sta ro bné ho dô chod ko vé -
ho spo re nia ako dis po ni bil né ho pre byt ku vy plá -
ca né ho dô chod ko vou správ cov skou spo loč nos -
�ou, kto rej sa týka pro pa gač ná čin nos� ale bo
re kla ma,

f) in for má cia o šta tis tic kom úda ji bez uve de nia zdro ja,
z kto ré ho sa ten to údaj po u žil,

g) prog nó za sumy dô chod ko vej dáv ky zo so ciál ne ho
po is te nia a dô chod ku sta ro bné ho dô chod ko vé ho
spo re nia ok rem in di vi du ál nej prog nó zy sumy do -
ži vot né ho sta ro bné ho dô chod ku zo sta ro bné ho
dô chod ko vé ho spo re nia, kto rá je vy ko na ná pre fy -
zic kú oso bu na zá kla de jej žia dos ti a kto rá ob sa -
hu je

1.  vek tej to fy zic kej oso by a jej po zos ta lých,
2. pred po kla da ný vý voj jej vy me ria va cie ho zá kla du

na pla te nie prí spev kov na sta ro bné dô chod ko vé
spo re nie,

3. pred po kla da ný vý voj od plát dô chod ko vej správ -
cov skej spo loč nos ti,

4. pred po kla da ný re ál ny vý nos v ras to vom dô -
chod ko vom fon de dô chod ko vej správ cov skej
spo loč nos ti pred od po čí ta ním od plát dô chod ko -
vej správ cov skej spo loč nos ti, naj viac však vo
výš ke piatich per cent roč ne, pred po kla da ný re -
ál ny vý nos vo vy vá že nom dô chod ko vom fon de
dô chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti pred od -
po čí ta ním od plát dô chod ko vej správ cov skej
spo loč nos ti, naj viac však vo výš ke tri a pol per -
cent roč ne, ale bo pred po kla da ný re ál ny vý nos
v kon zer va tív nom dô chod ko vom fon de dô chod -
ko vej správ cov skej spo loč nos ti pred od po čí ta -
ním od plát dô chod ko vej správ cov skej spo loč -
nos ti, naj viac však vo výš ke dvoch per cent
roč ne,

5. hod no tu dis kont né ho fak to ra,4)
6. pred po kla da né ob do bie sta ro bné ho dô chod ko vé -

ho spo re nia v ras to vom dô chod ko vom fon de dô -
chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti, pred po kla -
da né ob do bie sta ro bné ho dô chod ko vé ho spo re nia 
vo vy vá že nom dô chod ko vom fon de dô chod ko vej
správ cov skej spo loč nos ti ale bo pred po kla da né
ob do bie sta ro bné ho dô chod ko vé ho spo re nia
v kon zer va tív nom dô chod ko vom fon de dô chod ko -
vej správ cov skej spo loč nos ti,

7. pred po kla da ný vek fy zic kej oso by, v kto rom po -
žia da o vy plá ca nie do ži vot né ho sta ro bné ho dô -
chod ku zo sta ro bné ho dô chod ko vé ho spo re nia,

8. pred po kla da nú tech nic kú úro ko vú mie ru, naj -
viac vo výš ke 90 % z výš ky ak tu ál nej tech nic kej
úro ko vej mie ry,

9. vý po čet do ži vot né ho sta ro bné ho dô chod ku zo sta -
ro bné ho dô chod ko vé ho spo re nia ur če ný pod ¾a prí -
lo hy č. 1 zá ko na,

h) pri in for má cii o výš ke od pla ty dô chod ko vej správ -
cov skej spo loč nos ti ne uve de nie in for má cie o výš ke
od plát pod ¾a § 63 ods. 1 písm. a) až c) zá ko na sú čas -
ne,

i) in for má cia o výš ke od plát dô chod ko vej správ cov skej 
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spo loč nos ti bez uve de nia upo zor ne nia na mož nos�
ich zme ny s le ho tou pod ¾a § 63 ods. 8 zá ko na,

j) in for má cia o zme ne od plát pod ¾a § 63 ods. 8 zá ko na
bez uve de nia ich výš ky pred zme nou a bez uve de nia
dá tu mu účin nos ti tej to zme ny,

k) in for má cia o bu dú cej výš ke od plát dô chod ko vej
správ cov skej spo loč nos ti ok rem in for má cie o bu dú -
cej výš ke od plát pod ¾a § 63 ods. 7 zá ko na,

l) in for má cia o od pla tách dô chod ko vej správ cov skej
spo loč nos ti bez uve de nia zá klad ne ich vý po čtu,

m) in for má cia o po rov na ní výš ky od plát dô chod ko vej
správ cov skej spo loč nos ti s výš kou od plát inej dô -
chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti bez uve de nia
po rov na nia výš ky od plát všet kých dô chod ko vých
správ cov ských spo loč nos tí,

n) in for má cia o výš ke no mi nál ne ho vý no su v dô chod -
ko vom fon de dô chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti
bez uve de nia in for má cie o výš ke re ál ne ho vý no su
v dô chod ko vom fon de dô chod ko vej správ cov skej
spo loč nos ti,

o) in for má cia o výš ke vý no su v dô chod ko vom fon de dô -
chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti bez uve de nia
ob do bia, za kto ré sa ten to vý nos do sia hol, a ná zvu
dô chod ko vé ho fon du dô chod ko vej správ cov skej
spo loč nos ti, v kto rom sa vý nos do sia hol,

p) in for má cia o výš ke vý no su v dô chod ko vom fon de dô -
chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti za ob do bie krat -
šie ako 12 me sia cov od za ča tia vy tvá ra nia dô chod ko -
vé ho fon du dô chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti
ale bo in for má cia o výš ke vý no su v dô chod ko vom
fon de dô chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti, kto rý
nie je do siah nu tý
1. za ob do bie po sled ných 12 me sia cov, 36 me sia cov, 

60 me sia cov, 120 me sia cov pred chá dza jú cich
roku, v kto rom sa táto in for má cia zve rej ňu je,

2. za ob do bie po sled ných 12 me sia cov, 36 me sia cov, 
60 me sia cov, 120 me sia cov pred chá dza jú cich
me sia cu, v kto rom sa táto in for má cia zve rej ňu je
ale bo

3. za celé ob do bie od za ča tia vy tvá ra nia dô chod ko -
vé ho fon du dô chod ko vej správ cov skej spo loč nos -
ti,

q) in for má cia o po rov na ní výš ky vý no su v dô chod ko -
vom fon de dô chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti
s výš kou vý no su v zod po ve da jú com dô chod ko vom
fon de inej dô chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti
bez uve de nia po rov na nia výš ky vý no su v zod po ve -
da jú com dô chod ko vom fon de všet kých dô chod ko -
vých správ cov ských spo loč nos tí za rov na ké ob do -
bie,

r) in for má cia o po rov na ní po rtfó lia ale bo ak tu ál nej
hod no ty dô chod ko vej jed not ky dô chod ko vé ho fon -
du dô chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti s po rtfó -
liom ale bo ak tu ál nou hod no tou dô chod ko vej jed -
not ky zod po ve da jú ce ho dô chod ko vé ho fon du inej
dô chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti bez uve de -
nia po rov na nia po rtfó lia ale bo ak tu ál nej hod no ty
dô chod ko vej jed not ky zod po ve da jú ce ho dô chod ko -
vé ho fon du všet kých dô chod ko vých správ cov ských
spo loč nos tí,

s) in for má cia o vý no se v dô chod ko vom fon de dô chod -
ko vej správ cov skej spo loč nos ti, kto ré ho výš ka nie je
ur če ná v sú la de so zá ko nom,

t) in for má cia o bu dú cej výš ke vý no su v dô chod ko vom
fon de dô chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti,

u) in for má cia o po rov na ní služ by dô chod ko vej správ -
cov skej spo loč nos ti s ob dob nou služ bou inej dô -
chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti bez uve de nia
po rov na nia tej to služ by všet kých dô chod ko vých
správ cov ských spo loč nos tí,

v) in for má cia sú vi sia ca so sta ro bným dô chod ko vým
spo re ním, kto rá nie je ak tu ál na,

w) in for má cia o bu dú cej výš ke zos tat ku na osob nom
dô chod ko vom účte fy zic kej oso by ok rem prog nó zy
bu dú cej výš ky zos tat ku na osob nom dô chod ko vom
účte spo ri te ¾a, kto rá je vy ko na ná pre spo ri te ¾a na zá -
kla de jeho žia dos ti a kto rá ob sa hu je
1. vek spo ri te ¾a,
2. pred po kla da ný vý voj jeho vy me ria va cie ho zá kla -

du na pla te nie prí spev kov na sta ro bné dô chod ko -
vé spo re nie,

3. pred po kla da ný vý voj od plát dô chod ko vej správ -
cov skej spo loč nos ti,

4. pred po kla da ný re ál ny vý nos v ras to vom dô chod -
ko vom fon de dô chod ko vej správ cov skej spo loč -
nos ti, naj viac však vo výš ke piatich per cent roč -
ne, pred po kla da ný re ál ny vý nos vo vy vá že nom
dô chod ko vom fon de dô chod ko vej správ cov skej
spo loč nos ti, naj viac však vo výš ke tri a pol per -
cent roč ne, ale bo pred po kla da ný re ál ny vý nos
v kon zer va tív nom dô chod ko vom fon de dô chod ko -
vej správ cov skej spo loč nos ti, naj viac však vo výš -
ke dvoch per cent roč ne,

5. pred po kla da né ob do bie sta ro bné ho dô chod ko vé -
ho spo re nia v ras to vom dô chod ko vom fon de dô -
chod ko vej správ cov skej spo loč nos ti, pred po kla -
da né ob do bie sta ro bné ho dô chod ko vé ho spo re nia 
vo vy vá že nom dô chod ko vom fon de dô chod ko vej
správ cov skej spo loč nos ti ale bo pred po kla da né
ob do bie sta ro bné ho dô chod ko vé ho spo re nia
v kon zer va tív nom dô chod ko vom fon de dô chod ko -
vej správ cov skej spo loč nos ti,

6. pred po kla da ný ter mín, v kto rom spo ri te¾ po žia da
o vy plá ca nie dô chod ku sta ro bné ho dô chod ko vé -
ho spo re nia,

7. in for má ciu o tom, že zos ta tok na osob nom dô -
chod ko vom účte musí by� po u ži tý na za kú pe nie
do ži vot né ho sta ro bné ho dô chod ku zo sta ro bné ho
dô chod ko vé ho spo re nia pod ¾a § 33 zá ko na,

x) in for má cia, na kto rej zá kla de by sa mo hol vy tvo ri�
ne správ ny úsu dok o tom, kto rý sub jekt vy tvá ra
a spra vu je dô chod ko vé fon dy na vy ko ná va nie  sta -
robného dô chod ko vé ho spo re nia pod ¾a zá ko na,

y) in for má cia o poč te spo ri te ¾ov dô chod ko vej správ cov -
skej spo loč nos ti ale bo in for má cia o poč te uza tvo re -
ných zmlúv o sta ro bnom dô chod ko vom spo re ní uve -
rej ne ná do 18 me sia cov odo dňa, keï dô chod ko vá
správ cov ská spo loč nos� za ča la vy tvá ra� ňou spra vo -
va né dô chod ko vé fon dy.

(2) Služ by ale bo pl ne nia, kto ré ne sú vi sia so sta ro b -
ným dô chod ko vým spo re ním, sú
a) prí s¾ub na pos kyt nu tie služ by ale bo pl ne nia v bu -

dúc nos ti,
b) pos kyt nu tie služ by ale bo pl ne nia, kto ré ne sú vi sí

so sprá vou dô chod ko vých fon dov pod ¾a § 47 ods. 2
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