
Podmienky vyplácania dávok podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom 
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov od 1.3.2015 

 
§ 15 

Vecný rozsah doplnkového dôchodkového sporenia 
Z doplnkového dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vyplácajú tieto 
dávky: 
a) doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme 
1. doživotného doplnkového starobného dôchodku,  
2. dočasného doplnkového starobného dôchodku,  
b) doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme 
1. doživotného doplnkového výsluhového dôchodku,  
2. dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,  
c) jednorazové vyrovnanie,  
d) predčasný výber. 

§ 16 
Podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku a suma doplnkového starobného 

dôchodku 
(1) Účastníkovi, ktorý požiada doplnkovú dôchodkovú spoločnosť o vyplácanie doplnkového starobného 
dôchodku, sa tento dôchodok vypláca, ak  
a) mu vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku podľa osobitého predpisu, 5) 
b) mu vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa osobitého predpisu, 5a) alebo 
c) dovŕšil 62 rokov veku. 
(2) Dočasný doplnkový starobný dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov. 
(3) Suma doživotného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty 
osobného účtu účastníka a od veku účastníka, od ktorého sa začne vyplácať doživotný doplnkový 
starobný dôchodok. Ak účastník súčasne požiada aj o vyplatenie jednorazového vyrovnania, suma 
doživotného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu 
účastníka po vyplatení jednorazového vyrovnania a od veku účastníka, od ktorého sa začne vyplácať 
doživotný doplnkový starobný dôchodok. 
(4) Suma dočasného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty 
osobného účtu účastníka, počtu rokov, počas ktorých sa dočasný doplnkový starobný dôchodok bude 
vyplácať. Ak účastník súčasne požiada aj o vyplatenie jednorazového vyrovnania, suma dočasného 
doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka 
po vyplatení jednorazového vyrovnania, počtu rokov, počas ktorých sa dočasný doplnkový starobný 
dôchodok bude vyplácať. 
(5) Ak účastník požiada o vyplatenie jednorazového vyrovnania a k tomuto dňu súčasne požiada o 
vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku, na vyplácanie doživotného doplnkového 
starobného dôchodku sa použije suma, ktorá nesmie byť nižšia ako 50 % aktuálnej hodnoty osobného 
účtu účastníka ku dňu požiadania o vyplácanie tohto dôchodku. 
(6) Ak účastník požiada o vyplatenie jednorazového vyrovnania a k tomuto dňu súčasne požiada o 
vyplácanie dočasného doplnkového starobného dôchodku, na vyplácanie dočasného doplnkového 
starobného dôchodku sa použije suma, ktorá nesmie byť nižšia ako 75 % aktuálnej hodnoty osobného 
účtu účastníka ku dňu požiadania o vyplácanie tohto dôchodku. 

§ 17 
Podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku a suma doplnkového výsluhového 

dôchodku 
 (1) Účastníkovi, ktorý požiada doplnkovú dôchodkovú spoločnosť o vyplácanie doplnkového 
výsluhového dôchodku, sa tento dôchodok vypláca, ak obdobie, za ktoré zamestnávateľ platil príspevky 
za tohto zamestnanca z dôvodu výkonu práce podľa § 2 ods. 2 písm. b) (práce zaradenej na základe 
rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej 
kategórie podľa osobitého predpisu,1) zamestnancom, ktorý je umelec vykonávajúci profesiu tanečníka 



bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch, alebo je zamestnancom, ktorý je hudobný umelec 
vykonávajúci profesiu hráča na dychový nástroj), trvalo najmenej 10 rokov a účastník dovŕšil 55 rokov 
veku. 
(2) Dočasný doplnkový výsluhový dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.  
(3) Suma doživotného doplnkového výsluhového dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty 
osobného účtu účastníka a od veku účastníka, od ktorého sa začne vyplácať doživotný doplnkový 
výsluhový dôchodok. 
(4) Suma dočasného doplnkového výsluhového dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty 
osobného účtu účastníka, počtu rokov, počas ktorých sa dočasný doplnkový výsluhový dôchodok bude 
vyplácať. 

§ 18 
Podmienky vyplatenia jednorazového vyrovnania a suma jednorazového vyrovnania 

(1)  Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie z dôvodu 
a) vyplácania invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu, 6) na ktorý vznikol nárok po uzatvorení 
účastníckej zmluvy pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % ak o vyplatenie 
jednorazového vyrovnania požiada,  
b) splnenia podmienok na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového 
výsluhového dôchodku, ak o ich vyplácanie požiada a ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote 
osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve 
Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny 
rok,  
c) zrušenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu alebo 
d) zrušenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou, ktorému predchádza zrušenie všetkých 
doplnkových dôchodkových fondov. 
(2) Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie aj vtedy, ak spĺňa podmienky vyplácania doplnkového 
starobného dôchodku a v žiadosti podľa § 20 ods. 4 požiada o vyplácanie doplnkového starobného 
dôchodku a o vyplatenie jednorazového vyrovnania.  
(3) Jednorazové vyrovnanie podľa odseku 2 sa vyplatí v sume požadovanej účastníkom, najviac v sume 
zodpovedajúcej 50 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu 
prevodu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do poisťovne podľa § 20 
ods. 3, ak účastník súčasne  požiada o tento prevod.  
(4) Jednorazové vyrovnanie podľa odseku 2 sa vyplatí v sume požadovanej účastníkom, najviac v sume 
zodpovedajúcej 25 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu jej 
vyplatenia, ak účastník súčasne požiada o vyplácanie dočasného doplnkového starobného dôchodku.  
(5) Jednorazové vyrovnanie sa vyplatí v sume zodpovedajúcej 100 % aktuálnej hodnoty osobného účtu 
účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu vyplatenia, ak účastník splnil podmienky uvedené v odseku 1. 
(6) Jednorazové vyrovnanie sa vyplatí oprávnenej osobe určenej v účastníckej zmluve v prípade smrti 
účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového 
výsluhového dôchodku v sume zodpovedajúcej 100 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka. 

§ 19 
Predčasný výber 

(1) Účastníkovi, ktorí nesplnil podmienky na vyplácanie dávok uvedených v § 15 písm. a) a b) a požiada 
o predčasný výber, vyplatí sa suma zodpovedajúca súčinu aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej 
jednotky zo dňa predchádzajúceho dňu určenému v žiadosti o vyplatenie predčasného výberu a počtu 
všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek z príspevkov zaplatených účastníkom alebo ním určená 
časť tejto sumy; podanie žiadosti o výplatu dávok podľa § 15 písm. a) a b) sa na tento účel nepovažuje 
za podmienku vyplácania dávok. 
(2) Vyplatením predčasného výberu účastnícka zmluva nezaniká. 
(3) Prvý krát môže byť predčasný výber vyplatený najskôr po uplynutí desiatich rokov odo dňa 
uzatvorenia prvej účastníckej zmluvy, na základe ktorej boli zaplatené príspevky, ktoré sú súčasťou 
majetku, z ktorého sa má predčasný výber vyplatiť. Ďalší predčasný výber môže byť vyplatený najskôr 



po uplynutí desiatich rokov odo dňa výplaty posledného predčasného výberu; plynutie lehoty desiatich 
rokov nekončí prestupom do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. 

§ 20 
Výplata dávok 

 (1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vyplatiť dočasný doplnkový starobný dôchodok, 
dočasný doplnkový výsluhový dôchodok, jednorazové vyrovnanie a predčasný výber, ak o ne účastník 
požiada po splnení podmienok na ich vyplácanie ustanovených týmto zákonom. Účastník podáva 
žiadosť o výplatu dávok uvedených v § 15 doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú 
účastnícku zmluvu. 
(2) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná previesť do poisťovne,7)  ktorú si zvolí účastník, sumu 
zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prevodu 
tejto sumy do poisťovne; táto suma sa znižuje o sumu vyplateného jednorazového vyrovnania, ak 
účastník žiada o jednorazové vyrovnanie podľa § 18 ods. 3.  
(3) Poisťovňa vypláca doživotný doplnkový starobný dôchodok a doživotný doplnkový výsluhový 
dôchodok po splnení podmienok na ich vyplácanie ustanovených týmto zákonom, a to na základe 
poistnej zmluvy8)  uzatvorenej medzi poisťovňou a účastníkom. Poisťovňa na účely tohto zákona je 
poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a zahraničná poisťovňa podľa osobitného predpisu.7) 
Poistná zmluva sa môže uzatvoriť najskôr po podaní žiadosti o vyplácanie doživotného doplnkového 
starobného dôchodku alebo doživotného doplnkového výsluhového dôchodku.  
(4) Žiadosť o výplatu dávok uvedených v § 15 obsahuje  
a) meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska účastníka, 
b) druh dávky alebo dávok, ktoré účastník žiada vyplatiť alebo vyplácať, a ak ide o doplnkový starobný 
dôchodok alebo doplnkový výsluhový dôchodok aj formu týchto dôchodkov, 
c) požadovanú výšku jednorazového vyrovnania vyjadrenú percentuálne alebo pevnou sumou, ak 
účastník žiada jednorazové vyrovnanie súčasne s doplnkovým starobným dôchodkom, 
d) vyhlásenie účastníka, že je oboznámený s tým, že doživotný doplnkový starobný dôchodok a 
doživotný doplnkový výsluhový dôchodok sa nestávajú predmetom dedenia podľa § 21, ak účastník 
žiada o prevod sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do poisťovne podľa 
odseku 2, 
e) číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť dávka prevedená, ak účastník 
nežiada zaslanie poštovou poukážkou,  
f) prílohy, z ktorých vyplýva preukázanie skutočností nevyhnutných na posúdenie splnenia podmienok 
vyplácania dávok. 
(5) Žiadosť podľa odseku 4 musí byť účastníkom podpísaná a pravosť podpisu musí byť úradne 
osvedčená; táto podmienka sa považuje za splnenú, ak totožnosť žiadateľa overila osoba  poverená  
doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.   
(6) Ak žiadosť podľa odseku 4 neobsahuje predpísané náležitosti, doplnková dôchodková spoločnosť je 
povinná účastníka do 15 dní od doručenia tejto žiadosti písomne vyzvať na odstránenie nedostatkov. 
Výzva na odstránenie nedostatkov musí obsahovať odôvodnenie.   
(7) Výplatu dávky je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zrealizovať v lehote podľa účastníckej 
zmluvy, ktorá nesmie byť dlhšia ako  60 dní od doručenia úplnej žiadosti podľa odseku  4.  
(8) Dávka sa vypláca aj do cudziny. Ak sa dávka vypláca do členského štátu Európskej únie iného ako 
Slovenská republika a do Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska, doplnková dôchodková 
spoločnosť nemá nárok  na manipulačný poplatok z dôvodu takého vyplácania dávky. 
 
 

ODKAZY 

1) § 31 zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
5) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
5a) § 67 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
6) § 70 a 263 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
7) Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
8) § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka.  


