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Rodičovský dôchodok 

(otázky a odpovede) 

1. Budú v rozhodnutí o rodičovskom dôchodku uvedené aj mená detí, suma 

a vymeriavacie základy detí? 

Áno, v rozhodnutí budú uvedené mená a priezviská detí, vymeriavacie základy a suma 

rodičovského dôchodku za každé dieťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok. 

Ak poberateľovi dôchodku vznikne nárok na rodičovský dôchodok v maximálnej sume, pretože 

suma vymeriavacieho základu dieťaťa bola vyššia ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku 

všeobecného vymeriavacieho základu, v rozhodnutí o rodičovskom dôchodku nebude uvedená 

konkrétna suma vymeriavacieho základu dieťaťa. V rozhodnutí bude uvedená všeobecná 

informácia o tom, že suma vymeriavacieho základu dieťaťa bola vyššia ako 1,5 % jednej 

dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu, a preto vznikol poberateľovi 

dôchodku nárok na výplatu rodičovského dôchodku v maximálnej sume. 

 

2. Kedy bude dôchodcovi, ktorý poberal rodičovský dôchodok za rok 2023, zaslané 

rozhodnutie o rodičovskom dôchodku na rok 2024? 

Rozhodnutie o rodičovskom dôchodku na rok 2024 bude vydané a zaslané poberateľovi 

dôchodku začiatkom roka 2024.  

 

3. Je určená minimálna suma, od ktorej vznikne nárok na výplatu rodičovského 

dôchodku? 

Minimálnu sumu, od ktorej vznikne nárok na výplatu rodičovského dôchodku, zákon 

nestanovuje.  

4. Ak nechcem, aby bol priznaný jednému rodičovi rodičovský dôchodok, dostane 

celú sumu rodičovského dôchodku ten druhý? 

Nie, suma rodičovského dôchodku je maximálne 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho 

základu dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, 

z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie.  

5. Ak majú rodičia štyri deti, dostanú rodičovský dôchodok obaja a od všetkých detí? 

Ak majú rodičia štyri pracujúce deti, ktoré neurobia vyhlásenie o tom, aby nebol priznaný 

rodičovský dôchodok rodičom, rodičovský dôchodok dostanú obaja rodičia a od všetkých 

štyroch detí.  

 

6. Je možné, aby bol rodičovský dôchodok priznaný osobe, ktorá získala dieťa 

do starostlivosti sobášom, bez rozhodnutia súdu? 

Nie, bez rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť 

rodičov nie je možné, aby bol rodičovský dôchodok priznaný.  

7. Ak dieťa bolo v čase svojej nezaopatrenosti zverené do starostlivosti viacerým 

náhradným rodičom (napr. od narodenia do 10 rokov starej matke a starému otcovi 

a od 11-18 rokov tete a strýkovi) a všetci ešte žijú a poberajú starobný dôchodok, môže 

dať dieťa súhlas na poberanie rodičovského dôchodku všetkým štyrom osobám? Bude sa 

sledovať splnenie podmienky výchovy dieťaťa? 

Áno, dieťa môže dať súhlas aj štyrom osobám. Áno, bude sa sledovať splnenie podmienky 

výchovy dieťaťa.  

8. Môže byť priznaný rodičovský dôchodok, keď som pracujúci dôchodca, resp. som 

pracoval popri dôchodku v roku 2021? 
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Ak je dieťa pracujúcim dôchodcom s vymeriavacím základom za rok 2021, rodičom vznikne 

v roku 2023 nárok na rodičovský dôchodok. 

9. Môže byť priznaný rodičovský dôchodok, keď som od roku 2021 „poistencom 

štátu“ – opatrovanie blízkej osoby? 

Fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, aj fyzická osoba, ktorá sa 

stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, je povinne dôchodkovo poistená 

osoba a vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie týmto fyzickým 

osobám za  rok 2021 je 665,20 eura mesačne. Suma rodičovského dôchodku je určená ako 

1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu. Suma rodičovského dôchodku sa bude 

určovať každý rok. 

10. Môže byť priznaný rodičovský dôchodok, keď som odpracoval len časť roka 

2021? 

Áno, stačí ak bolo dieťa v roku 2021 poistené len jeden deň.  

 

11. V prípade iba jedného žijúceho rodiča, môže mu dieťa určiť celé 3%? 

Nie. Suma rodičovského dôchodku je maximálne 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu 

vymeriavacieho základu dieťaťa spred dvoch rokov – v roku 2023 bude táto hodnota 21,80 eura 

mesačne pre jedného rodiča. 

 

12. Ak bolo dieťa určité obdobie v starostlivosti rodičov, následne zverené 

náhradným rodičom (napr. starým rodičom, príbuzným a potom pestúnom resp. 

osvojené), akým podielom sa rodičovský dôchodok rozdelí, ak dieťa neprejaví vôľu 

neposkytnúť rodičovský dôchodok rodičom a má záujem, aby bol vyplatený všetkým, 

v ktorých starostlivosti počas nezaopatrenosti bol? 

Áno, je to možné. Ak vznikne nárok na rodičovský dôchodok viacerým poberateľom dôchodku, 

maximálna suma rodičovského dôchodku je 3 % z vymeriavacích základov dieťaťa. Takto 

určená suma zároveň nemôže byť vyššia než 43,60 eura mesačne, čo predstavuje 3 % jednej 

dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku 

2021. Ak však bolo dieťa osvojené, nárok na rodičovský dôchodok rodičom nevznikne.  

 

13. Ak je žena na materskej, resp. rodičovskej dovolenke, bude mať rodič nárok 

na rodičovský dôchodok? A ak áno, v akej sume? 

Fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, aj fyzická osoba, ktorá sa 

stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, je povinne dôchodkovo poistená 

osoba a vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie týmto fyzickým 

osobám za  rok 2021 je 665,20 eura mesačne. Suma rodičovského dôchodku je určená ako 

1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu. Suma rodičovského dôchodku sa bude 

určovať každý rok. 

 

14. Ak dieťa za základe rozhodnutia súdu vychovávali starí rodičia, ale v rozsudku 

je uvedené, že dieťa sa zveruje do výchovy len starej matke, môže dieťa požiadať 

o zasielanie rodičovského dôchodku aj starému otcovi? 

Nie, ak starému otcovi nebolo dieťa zverené do starostlivosti na základe rozsudku súdu.  

 

15. Keď si rodič požiada o starobný dôchodok spätne, bude mu spätne doplatený aj 

rodičovský dôchodok? 

Áno, najskôr však od 1. januára 2023.  

 

16. Bude mať rodičovský dôchodok vplyv na sumu 13. a 14. dôchodku rodiča, 

prípadne na valorizáciu dôchodku rodiča? 
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Nie. Rodičovský dôchodok nebude mať vplyv na sumu 13. a 14. dôchodku rodiča. Rodičovský 

dôchodok sa valorizovať nebude.  

 

17. Budú zvýšené odvody pracujúcim kvôli rodičovskému dôchodku? 

Nie, odvody na dôchodkové poistenie zostávajú rovnaké. Priznanie rodičovského dôchodku 

rodičovi/rodičom/“náhradným rodičom“ neznamenajú ani zvýšenie poistného a ani zníženie 

dôchodkových dávok v budúcnosti. Rodičovský dôchodok vyplatený Vašim rodičom/náhradným 

rodičom nezníži Váš budúci dôchodok. 

 

18. Ako zistím, že otec je poberateľom dôchodku a teda má nárok na rodičovský 

dôchodok, keď spolu nežijeme? Poskytne mi niekto tento údaj? 

Nie, tento údaj na základe § 170 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (GDPR) nie je možné poskytnúť. 

To, či rodičovi má alebo nemá vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok, ovplyvníte tak, že svoj 

nesúhlas s vyplácaním oznámite Sociálnej poisťovni. 

 

19. Ak bol otcovi zamietnutý starobný dôchodok, lebo neodpracoval potrebný počet 

rokov, bude mať nárok aspoň na rodičovský dôchodok? 

Nie, nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu vzniká poberateľovi starobného dôchodku, 

invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku po dovŕšení 

dôchodkového veku. 

 

20. Bude sa rodičovský dôchodok vyplácať tým istým spôsobom, ako jeho dôchodok 

zo Sociálnej poisťovne? 

Áno. Rodičovský dôchodok sa bude vyplácať rovnakým spôsobom, ako dôchodok – teda buď 

v hotovosti poštou alebo na bankový účet, resp. do zariadenia sociálnych služieb. Ak 

dieťa do 28. februára 2023 nevyhlási, že nárok na rodičovský dôchodok nemá rodičovi 

vzniknúť, čiže nedoručí žiadne vyhlásenie, Sociálna poisťovňa rozhodne o vzniku nároku 

na tento dôchodok automaticky najneskôr do 30. septembra 2023 a sumu rodičovského 

dôchodku za rok 2023 vyplatí jednorazovo. V ďalších rokoch budú dôchodcovia dostávať 

rodičovský dôchodok v rovnakých mesačných výplatných termínoch, ako dostávajú svoj 

dôchodok. 

 

21. Môže byť priznaný rodičovský dôchodok rodičovi, ktorý je poberateľom 

invalidného dôchodku? 

Rodičovi, ktorý poberateľom invalidného dôchodku, môže vzniknúť nárok na rodičovský 

dôchodok, ale až po dovŕšení dôchodkového veku.  

 

22. Poberateľ starobného dôchodku zomrie 28. augusta 2023, nárok na rodičovský 

dôchodok by mal za obdobie od 1. januára 2023 do 27. augusta 2023. Budú mať pozostalí 

nárok na výplatu sumy splatnej ku dňu smrti? 

Áno, pozostalí budú mať nárok na výplatu sumy splatnej ku dňu smrti. Pozostalí budú musieť 

o výplatu sumy rodičovského dôchodku splatnej ku dňu smrti poberateľa požiadať Sociálnu 

poisťovňu neformálnou žiadosťou.  

23. Pracujem v SR, odvody za mňa sú odvádzané do Sociálnej poisťovne. Mama žije 

v zahraničí (ČR), poberá dôchodok zo SR, bude mať nárok na rodičovský dôchodok? 

Budem o tom informovaná, že ste jej priznali nárok? 

Áno, bude mať nárok na rodičovský dôchodok a bude jej vydané rozhodnutie o priznaní 

rodičovského dôchodku. Dieťa nebude informované.  
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24. Ak rodič, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, poberá dôchodok len z ČR, bude mať 

nárok na rodičovský dôchodok? 

Áno, bude mať nárok na rodičovský dôchodok. O poskytnutie rodičovského dôchodku musí 

rodič požiadať, nakoľko Sociálna poisťovňa nemá k dispozícii informáciu o poberateľoch 

zahraničného dôchodku.  

 

25. Klienti v služobnom pomere, ktorí nie sú poistencami Sociálnej poisťovne 

s otázkou, či aj oni budú prispievať rodičom. 

Nie, rodičovský dôchodok bude Sociálna poisťovňa podľa zákona vyplácať iba rodičom detí, 

ktoré pracujú a zo mzdy platia odvody do Sociálnej poisťovne.  

Poznámka: zatiaľ aktuálne, pripravuje sa právna úprava 

 

26. Rodičovský dôchodok bude Sociálna poisťovňa vyplácať aj rodičovi, ktorý je 

výlučne poberateľom len výsluhového dôchodku a starobného dôchodku zo Sociálnej 

poisťovne nie? 

Áno Sociálna poisťovňa bude vyplácať rodičovský dôchodok aj poberateľom výlučne 

výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.  

27. Ak pre rok 2023 určím ako poberateľa rodičovského dôchodku len jedného 

rodiča a ten do vyplatenia v októbri 2023 zomrie, prechádza rodičovský dôchodok 

automaticky na inú osobu? 

Nie, právna úprava uvedené neumožňuje.  

28. Bude predmetom zrážky zo mzdy suma rodičovského dôchodku? 

Nie, rodičovský dôchodok nepodlieha výkonu rozhodnutia.  

29. Ak je dieťa SZČO, ktoré platí dane, ale neplatí si odvody do Sociálnej poisťovne, 

bude rodičovi priznaný rodičovský dôchodok? 

Nie.  

 

30. Kde si môže dieťa skontrolovať vymeriavací základ, z ktorého bude určená suma 

rodičovského dôchodku? 

Dieťa si môže vymeriavací základ skontrolovať u svojho zamestnávateľa alebo ak má 

aktivovaný elektronický účet poistenca (EUP) tak priamo cez tento účet, čo je služba Sociálnej 

poisťovne. Ak dieťa nemá aktivovaný EUP, odporúčame kontaktovať pobočku Sociálnej 

poisťovne za účelom zriadenia EUP.  

 

31. Môže sa dôchodca obrátiť na Sociálnu poisťovňou so žiadosťou, či mu bola 

určená suma rodičovského dôchodku správne? 

Áno, samozrejme písomnou žiadosťou adresovanou pobočke Sociálnej poisťovne alebo 

Informačno - poradenskému centru Sociálnej poisťovne.  

 

32. Rodičovský dôchodok bude za tento rok vyplatený v jednorazovej sume. 

V prípade úmrtia dôchodcu, bude sa táto suma vracať? 

Nie, nebude.  

 

33. Ak je dieťa na invalidnom dôchodku a nepracuje, bude priznaný rodičovský 

dôchodok rodičom? 

Nie, nebude priznaný rodičovský dôchodok, nakoľko uvedené právna úprava neumožňuje.  

 

34. Na to, aby mohol byť vyplácaný rodičovský dôchodok, vyžaduje sa nejaká 

minimálna doba starostlivosti o zverené dieťa, alebo sa rodičovský dôchodok môže 
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vyplácať aj osobe, ktorá dieťa na základe rozhodnutia súdu vychovávala napr. len dva 

roky? 

Áno, podmienka výchovy dieťaťa podľa zákona (§ 60a) je splnená, ak sa poistenec osobne 

staral o dieťa do dosiahnutia jeho plnoletosti  

a) najmenej desať rokov, 

b) najmenej päť rokov, ak sa začal o dieťa starať po dovŕšení ôsmich rokov veku, 

c) najmenej posledné tri roky pred dovŕšením dôchodkového veku.  

 

35. Ak príde do 28. februára 2023 viac vyhlásení od jedného dieťaťa s rozdielnymi 

údajmi, ktoré vyhlásenie bude Sociálna poisťovňa akceptovať?  

Ak do 28. februára 2023 príde od jedného dieťaťa viacero vyhlásení, akceptovať sa bude 

vyhlásenie, ktoré bolo podané ako posledné 

36. Akým spôsobom má dieťa preukázať, že poistenec, ktorý nebol biologickým 

otcom, sa podieľal na výchove dieťaťa narodeného 16. decembra 1978 od jeho 6 rokov až 

do dospelosti. Uvedené sa dá preukázať iba sobášnym listom (sobáš 3. marca 1984). Bude 

postačujúce čestné prehlásenie tohto dieťaťa, že sa poistenec podieľal na jeho výchove, 

resp. akým iným spôsobom sa dá uvedené preukázať? 

Nárok na rodičovský dôchodok má aj poberateľ dôchodku, ktorý vychoval dieťa, ktoré mu bolo 

zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia 

príslušného orgánu. Ak dieťa chce, aby bol rodičovský dôchodok priznaný aj fyzickej osobe, 

ktorej bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, musí túto skutočnosť 

preukázať rozhodnutím príslušného orgánu o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej 

starostlivosť rodičov. Čestné vyhlásenie nepostačuje.  

37. Kde nájdem formulár, keď nechcem, aby bol priznaný rodičovský dôchodok 

rodičovi? 

Formulár je zverejnený na webovom sídle Sociálnej poisťovne, dostupný vo všetkých pobočkách 

Sociálnej poisťovne a na elektronickom účte poistenca (EUP).  

38. Nechcem dostávať rodičovský dôchodok od svojich detí, uvedené odmietam, 

akým spôsobom to mám nahlásiť? 

Vyhlásenie o tom, že rodičovský dôchodok má byť priznaný/respektíve nemá byť priznaný môže 

urobiť len oprávnená osoba - dieťa. Právna úprava neumožňuje, aby rodič odmietol prijať 

rodičovský dôchodok. Podľa článku 39 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo 

rozhodnúť, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme 

primeraného hmotného zabezpečenia v starobe, bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala 

a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe. 

39. Ak som jediné dieťa a nepodám vyhlásenie, aby nebol priznaný rodičovský 

dôchodok len jednému rodičovi, rozdelí sa tento rodičovský dôchodok medzi obidvoch 

rodičov? 

Nie. Suma rodičovského dôchodku je maximálne 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu 

vymeriavacieho základu dieťaťa spred dvoch rokov pre jedného rodiča. 

40. Môže vyhlásiť aj manžel, aby bol priznaný rodičovský dôchodok mojim rodičom, 

nakoľko mu už nežijú rodičia a má vyšší príjem? 

Nie, právna úprava uvedené neumožňuje.  

 

41. Budú rodičia dostávať rodičovský dôchodok automaticky bez žiadosti alebo je 

potrebné niekam sa ísť nahlásiť, podať žiadosť? 
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Rodičovský dôchodok biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi poistenca prizná Sociálna 

poisťovňa automaticky. Výnimkou je situácia, ak si dieťa neželá, aby bol priznaný rodičovský 

dôchodok jednému alebo obom biologickým rodičom/osvojiteľom. 

 

42. Keď nechce dieťa, aby bol jednému z rodičov priznaný rodičovský dôchodok, čo 

má pre to urobiť? 

Je potrebné Sociálnej poisťovni zaslať Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský 

dôchodok, v ktorom uvedie rodiča, aby mu nebol priznaný rodičovský dôchodok.  

 

43. Podpísať vyhlásenie bude možné pri osobnej návšteve pobočky 

pred zamestnancom pobočky? 

Áno, osobne v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanec Sociálnej poisťovne overí totožnosť a 

údaje oprávnenej osoby (klienta). Klient vyhlásenie vyplní na webe Sociálnej poisťovne, vytlačí 

ho a s prípadnými prílohami (právoplatný rozsudok súdu o zverení do starostlivosti 

nahrádzajúcej starostlivosť rodičov) následne odovzdá v pobočke Sociálnej poisťovne, kde 

tlačivo pred zamestnancom pobočky podpíše.  

44. Bude Sociálna poisťovňa oznamovať deťom vek odchodu do dôchodku ich 

rodičov a dátum dokedy musia zaslať vyhlásenie, aby rodičovi nebol priznaný rodičovský 

dôchodok? 

Nie, Sociálna poisťovňa deťom vek odchodu do dôchodku ich rodičov nebude oznamovať, 

nakoľko to zákon neumožňuje. Aby rodičovi nebol priznaný rodičovský dôchodok za rok 2023, 

dieťa musí vyhlásenie urobiť do 28. februára 2023.  

45. Rodič dosiahne dôchodkový vek v januári 2027, kedy musí dieťa predložiť 

vyhlásenie, aby nebol priznaný rodičovský dôchodok? 

Vyhlásenie môže dieťa zaslať kedykoľvek aj vopred, najneskôr do 31. augusta 2026.  

46. Rodičia majú rôzny vek odchodu do dôchodku, podáva dieťa vyhlásenie, aby 

nebol priznaný rodičovský dôchodok súčasne alebo samostatne na každého rodiča? 

(rozdiel v dovŕšení dôchodkového veku napr. 3 roky) 

Vyhlásenie môže dieťa zaslať kedykoľvek aj vopred, odporúčame vyhlásenie podať za obidvoch 

rodičov súčasne.  

47. Môžem sa kedykoľvek v priebehu roka 2023 rozhodnúť, že nechcem, aby 

z mojich odvodov bol vyplácaný rodičovský dôchodok? 

Vyhlásenie je potrebné v roku 2023 urobiť do 28. februára 2023.  

48. Ak nedám nesúhlas a po roku – dvoch dám nesúhlas s vyplácaním, bude sa do 

roku 2027 rodičovi vyplácať rodičovský dôchodok, aj napriek tomu, že s tým nesúhlasím? 

Nárok na rodičovský dôchodok zaniká až od 1. januára 2028. Nárok na rodičovský dôchodok 

zaniká najskôr od 1. januára kalendárneho roka, ktorý päť rokov nasleduje po kalendárnom 

roku, v ktorom naposledy vznikol naň nárok. Podmienkou je, aby dieťaťa toto vyhlásenie 

urobilo najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka, ktorý predchádza piatemu kalendárnemu 

roku od posledného vzniku nároku na rodičovský dôchodok. 

49. Môže dieťa zaslať nesúhlas cez elektronické služby Sociálnej poisťovne, a to cez 

svoj elektronický účet poistenca? 

Áno, dieťa môže nesúhlas zaslať aj cez elektronický účet poistenca (EUP).  

50. Ak dieťa podá vyhlásenie k rodičovskému dôchodku a v termíne do 28. februára 

2023 toto chce odvolať (vziať späť), bude táto možnosť? 

Áno, môže vziať vyhlásenie späť. Ak vyhlásenie urobí po 28. februári 2023, toto vyhlásenie 

bude platné po dobou piatich rokov, nárok na rodičovský zanikne od 1. januára 2028.  
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51. Bude dieťa informované listom, že jeho nesúhlas bol akceptovaný, ako aj 

informované o tom, ako dlho bude jeho nesúhlas platný? 

Nie, ale ak vyhlásenie urobí elektronicky, tak áno. Nesúhlas je platný bez časového obmedzenia, 

dokým dieťa neurobí nové vyhlásenie. 

52. Je možné dať nesúhlas s vyplácaním rodičovského dôchodku jednému z rodičov 

aj vopred, keď ešte zatiaľ nie je dôchodcom? 

Áno, nesúhlas je možné zaslať kedykoľvek aj vopred.  

53. Akú dlhú dobu bude platné vyhlásenie dieťaťa o nesúhlase s priznaním 

rodičovského dôchodku? Vyhlásenie bude dieťa podávať pravidelne raz ročne alebo bude 

jeden nesúhlas platný stále? 

Vyhlásenie platí neobmedzene, dokým dieťa neurobí nové vyhlásenie.  

 

54. Ak rodič dovŕši dôchodkový vek v roku 2023, dokedy je potrebné zaslať 

nesúhlas? 

Nesúhlas je potrebné zaslať kedykoľvek, najneskôr do 28. februára 2023.  

55. Ak rodič dovŕši dôchodkový vek v roku 2024, dokedy je potrebné zaslať 

nesúhlas? 

Nesúhlas je potrebné zaslať kedykoľvek, najneskôr do 31. augusta 2023.  

56. Ak rodič dovŕši dôchodkový vek v roku 2025, dokedy je potrebné zaslať 

nesúhlas? 

Nesúhlas je potrebné zaslať kedykoľvek, najneskôr do 31. augusta 2024.  

57. Mám nárok na rodičovský dôchodok, ak dieťa zomrelo, ale v roku 2021 a 2022 

získalo vymeriavací základ? 

Jednou z podmienok nároku na rodičovský dôchodok podľa § 66b ods. 1 zákona č. 461/2003 

Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z. je dôchodkové poistenie dieťaťa 

v roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na výplatu 

rodičovského dôchodku. To znamená, že na účely nároku na rodičovský dôchodok za rok 2023 

je rozhodujúce, či dieťa bolo dôchodkovo poistené v roku 2021. Na účely nároku na rodičovský 

dôchodok za rok 2024 je rozhodujúce, či dieťa bolo dôchodkovo poistené v roku 2022 atď. 

Právna úprava rodičovského dôchodku nepodmieňuje nárok naň tým, aby dieťa v čase jeho 

vzniku žilo. Z uvedeného vyplýva, že ak dieťa zomrelo, ale na účely nároku na rodičovský 

dôchodok v rozhodujúcom období získalo vymeriavací základ, z ktorého bolo zaplatené 

poistné na starobné poistenie, nárok na rodičovský dôchodok vznikne. 

Vzhľadom na vyššie uvedené, za predpokladu splnenia všetkých zákonných podmienok nároku 

na rodičovský dôchodok, poberateľovi dôchodku vznikne nárok na rodičovský dôchodok v roku 

2023 a v roku 2024.  

 


