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 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 16/2013 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o písomnej dohode o odvádzaní dobrovoľných príspevkov na 

starobné dôchodkové sporenie zamestnávateľom za zamestnanca a o rozpise dobrovoľných príspevkov 

na starobné dôchodkové sporenie nadobudla účinnosť dňa 1. februára 2013. 

             

            Podľa § 65 ods. 5 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 252/2012 Z. z., ak zamestnanec 

požiada svojho zamestnávateľa, aby zaňho odvádzal dobrovoľné príspevky, je zamestnávateľ povinný 

so zamestnancom o tom uzatvoriť písomnú dohodu a je povinný spolu s každou platbou zasielať 

dôchodkovej správcovskej spoločnosti rozpis dobrovoľných príspevkov odvedených do tejto 

dôchodkovej správcovskej spoločnosti za jeho zamestnancov v takom členení, aby bolo možné 

identifikovať platbu podľa § 95 ods. 1; podrobnosti ustanovuje táto vyhláška ministerstva. 

 

    

                                              

 
 

 Európska odborová konfederácia (EOK) slávi 40. výročie. Jediná organizácia, ktorá 

reprezentuje zamestnancov na európskej úrovni bola oficiálne založená 7. februára 1973. Pracovný 

trh je v Európe viac prekérny a schválené politiky sú pre sociálnu Európu nepriaznivé. V Európe je v 

súčasnosti 26 miliónov nezamestnaných ľudí. EOK zastáva presvedčenie, že Sociálna dohoda pre 

Európu by znamenala dobré východiská pre viac vzájomne závislú EÚ. Musí sa uzavrieť veľká 

dohoda, ak majú byť v EÚ skutočné sociálne základy. EÚ predstavuje jedinečnú štruktúru, avšak 

hospodársky projekt už nie je postačujúci. Európa musí napredovať vpred prostredníctvom silného 

sociálneho projektu. 
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 Integrovaný odborový zväz oznamuje funkcionárom a členom, že Vyhlásenie o 

poukázaní 2% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a súčasne Potvrdenie  o 

zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti platné pre zdaňovacie obdobie 2012, je 

zverejnené na webovej stránke IOZ (www.ioz.sk) v sekcii Formuláre a tlačivá pre ZO IOZ 
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