
 

                                                               

 

                                                    

 
 

Toto dielo „e-správy IOZ“ obsahuje voľne šíriteľné 

šírením prostredníctvom e-mailu. Vaše námety a

 

NR  SR  dňa  10.8.2012 

� od 1.septembra 2012 do roku 2016 sa znížia príspevky do druhého dôchodkového piliera
súčasných 9% na     4% hrubej mzdy. K

ďalšie 2% z vlastného čistého príjmu

 

� vstup do druhého piliera bude dobrovoľný pre ľudí do 35 rokov

 

� v 2. pilieri budú už len dva fondy, a
sa má    príspevková sadzba každoročne zvyšovať o

 

� 2. pilier sa otvorí na 5 mesiacov, a
 

� poplatok za správu dôchodkového fondu vo výške 0,3% z

v garantovanom aj  negarantovanom fonde

 

� poplatok pre penzijnú spoločnosť za vedenie dôchodkového účtu
percenta zo sumy mesačného príspevku

 

� poplatok za zhodnotenie majetku sa zvýši z

poisťovňa si bude ponechávať iba 0,25% z

v súčasnosti si ponecháva 0,5% 

fonde, bude to musieť do 30. apríla budúceho roka oznámiť
tak neurobí prejde do garantovaného dlhopisového fondu

 

� sporiteľ v druhom pilieri bude mať nárok na predčasný starobný dôchodok vo výške 0,6
násobku životného minima, ak si na penziu v

 

� v najbližších piatich rokoch sa budú dôchodky zvyšovať o
závisieť od  medziročnej inflácie

 

� od roku 2017 sa bude zvyšovať dôchodkový vek, naviaže na strednú dĺžku života
 

� poslanci sa tiež rozhodli zaviesť do dôchodkového systému 
ľudí, ktorí zarábajú menej ako priemernú mzdu
V súčasnosti sa ich dôchodky vypočítavajú podľa ich príjmov a

ktorá im chýba do dosiahnut

úroveň 22% a tým, ktorých zárobok je nad úrovňou 1,25

pri výpočte dôchodku uznáva

násobku priemernej mzdy, v budúcnosti to však bude len 60 % z tejto sumy.
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10.8.2012  schválila  novelu  zákona o sociálnom

od 1.septembra 2012 do roku 2016 sa znížia príspevky do druhého dôchodkového piliera
súčasných 9% na     4% hrubej mzdy. K tomuto 4% príspevku si budú môcť sporitelia doplatiť 

vlastného čistého príjmu 

vstup do druhého piliera bude dobrovoľný pre ľudí do 35 rokov 

v 2. pilieri budú už len dva fondy, a to jeden garantovaný a jeden negarantovaný.
príspevková sadzba každoročne zvyšovať o 0,25% na 6% v roku 2024 

2. pilier sa otvorí na 5 mesiacov, a to od 1.9.2012 do 31.1.2013 

poplatok za správu dôchodkového fondu vo výške 0,3% z čistej hodnoty úspor 

tovanom aj  negarantovanom fonde 

poplatok pre penzijnú spoločnosť za vedenie dôchodkového účtu zostane na úrovni jedného 

percenta zo sumy mesačného príspevku 

poplatok za zhodnotenie majetku sa zvýši z 5,6% na 10% zo zhodnotenia penzijných 

poisťovňa si bude ponechávať iba 0,25% z výšky príspevku na penzijné sporenie, pričom 

súčasnosti si ponecháva 0,5% ak bude sporiteľ chcieť zostať v negarantovanom dôchodkovom 
fonde, bude to musieť do 30. apríla budúceho roka oznámiť svojej dôchodkovej spoločnosti, ak 

tak neurobí prejde do garantovaného dlhopisového fondu 

druhom pilieri bude mať nárok na predčasný starobný dôchodok vo výške 0,6
, ak si na penziu v druhom pilieri sporil aspoň 5 rokov

jbližších piatich rokoch sa budú dôchodky zvyšovať o rovnakú pevnú sumu
závisieť od  medziročnej inflácie 

od roku 2017 sa bude zvyšovať dôchodkový vek, naviaže na strednú dĺžku života

poslanci sa tiež rozhodli zaviesť do dôchodkového systému viac solidarity, ktorá sa prejaví u
ľudí, ktorí zarábajú menej ako priemernú mzdu na Slovensku, čo predstavovalo vlani 786 eur. 

súčasnosti sa ich dôchodky vypočítavajú podľa ich príjmov a ešte sa k tomu pridá 16% zo sumy, 

ktorá im chýba do dosiahnutia priemernej mzdy, táto hodnota sa bude postupne zvyšovať až na 

tým, ktorých zárobok je nad úrovňou 1,25-násobku priemernej mzdy sa v súčasnosti 

va 84 % zo sumy prevyšujúcej 1,25-násobok priemernej mzdy do 3

riemernej mzdy, v budúcnosti to však bude len 60 % z tejto sumy.  

informácie, ktoré nepodliehajú dodatočnému súhlasu autora diela. Autor súhlasí s ďalším 

kren@ioz.sk 
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sociálnom  poistení 

od 1.septembra 2012 do roku 2016 sa znížia príspevky do druhého dôchodkového piliera zo 

tomuto 4% príspevku si budú môcť sporitelia doplatiť 

jeden negarantovaný. Od roku 2017 

 

čistej hodnoty úspor zostane 

zostane na úrovni jedného 

5,6% na 10% zo zhodnotenia penzijných úspor sociálna 

výšky príspevku na penzijné sporenie, pričom 

negarantovanom dôchodkovom 
dôchodkovej spoločnosti, ak 

druhom pilieri bude mať nárok na predčasný starobný dôchodok vo výške 0,6- 
druhom pilieri sporil aspoň 5 rokov 

rovnakú pevnú sumu, ktorá bude 

od roku 2017 sa bude zvyšovať dôchodkový vek, naviaže na strednú dĺžku života 

viac solidarity, ktorá sa prejaví u tých 
na Slovensku, čo predstavovalo vlani 786 eur. 

tomu pridá 16% zo sumy, 

ia priemernej mzdy, táto hodnota sa bude postupne zvyšovať až na 

násobku priemernej mzdy sa v súčasnosti 

násobok priemernej mzdy do 3-


