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 V čiastke 90 Zbierky zákonov dňa 27.11. 2012 bola publikovaná veľká novela ZP, ktorá nadobudne 

účinnosť 1. 1. 2013, pod číslom 361/2012 Zz. V blízkej budúcnosti ZO IOZ obdŕžia elektronickou 

poštou príručku, ktorá bude obsahovať vysvetlenia k jednotlivým zmenám a vzorovú podnikovú 

kolektívnu zmluvu, kde budú zapracované novelizované ustanovenia ZP.  

 

************************************************************* 

OPATRENÍM MPSVR SR Č.329/2012 Z. Z. SA OD 1.1.2013 ZVYŠUJÚ: 
 
Dôchodková dávka:  

a) starobný dôchodok o 11,20 eura, 

b) starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 3,50 eura, 

c) predčasný starobný dôchodok o 11,50 eura, 

d) predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 4,10 eura, 

e) invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako    70 %, 

invalidný dôchodok podľa § 266 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a sociálny dôchodok o 10,10 

eura, 

f) invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, 

invalidný dôchodok podľa § 266 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a sociálny dôchodok vyplácaný v 

sume jednej polovice o 3,60 eura, 

g) invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % o 

5,90 eura, 

h) invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % 

vyplácaný v sume jednej polovice o 2,40 eura, 

i) vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok o 7,30 eura, 

j) vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 3,20 eura, 

k) sirotský dôchodok o 3,90 eura, 

l) sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 1,90 eura. 

 

Úrazová renta v roku 2013 sa zvyšuje o 3,05 %. 

 

 
  

 Banky a finančné inštitúcie v posledných týždňoch opäť spustili predvianočné kampane 

na úverové produkty motivované nákupom darčekov. Viaceré firmy lákajú spotrebiteľov na 

oneskorené splácanie úveru. „Prvú splátku zaplatíme za vás“, „Splácať začnete o 100 dní“ či 

"Zľavíme vám polovicu úrokov z vašej pôžičky!" Pomocou týchto propozícií už od októbra stimulujú 

spoločnosti dopyt po úveroch. Preto Vás chceme upozorniť, aby ste nepodľahli tlaku hlavne 

nebankových splátkových spoločností. Nie sú pod prísnou kontrolou Národnej banky Slovenska, ich 

úroková sadzba je často vyššia ako v prípade  bankového sektoru, no uisťujú: „žiadne ručenie 

a papierovanie vybavíme za Vás“. Uisťujeme Vás preto, že práve tieto nebankové spoločnosti majú 

najrýchlejší možný spôsob vymáhania pohľadávok. Veľmi dobre si premyslite dôvody, prečo siahnuť 

po pôžičke, Vianoce sa môžu premeniť na celoročné obdobie smútku, nepokoja a problémov. Nie 

nadarmo naši starí rodičia vravievali, dvakrát meraj a raz strihaj !  
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