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Z Á K O N

zo 7. septembra 2006,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zá-
kona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona
č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona
č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona
č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona
č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona
č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona
č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z. a nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006
Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Za § 263 sa vkladajú § 263a a 263b, ktoré znejú:

„§ 263a

(1) Poistencovi, ktorému bolo preskúmané trvanie
invalidity podľa § 263 ods. 2 účinného do 18. júla 2006,
Sociálna poisťovňa preskúma trvanie invalidity alebo
čiastočnej invalidity podľa zákona účinného do 31. de-
cembra 2003, ak tento zákon neustanovuje inak, a roz-
hodne
a) o nároku na invalidný dôchodok alebo čiastočný in-

validný dôchodok a o nároku na jeho výplatu podľa
predpisov účinných do 31. decembra 2003 vrátane
zvýšenia dôchodku prislúchajúceho podľa zákona
účinného od 1. januára 2004, ak po preskúmaní tr-
vania invalidity podľa § 263 ods. 2 účinného do
18. júla 2006 bol odňatý invalidný dôchodok alebo
čiastočný invalidný dôchodok, a to od zániku náro-
ku na invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný
dôchodok z dôvodu preskúmania trvania invalidity
podľa § 263 ods. 2 účinného do 18. júla 2006,

b) o sume invalidného dôchodku alebo čiastočného in-
validného dôchodku podľa predpisov účinných do
31. decembra 2003 vrátane zvýšenia dôchodku pri-
slúchajúceho podľa zákona účinného od 1. januára
2004, ak po preskúmaní trvania invalidity podľa
§ 263 ods. 2 účinného do 18. júla 2006 sa vypláca in-
validný dôchodok v sume určenej podľa zákona
účinného od 1. januára 2004 a trvá nárok na invalid-
ný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok
podľa zákona účinného do 31. decembra 2003, a to
od zmeny sumy invalidného dôchodku z dôvodu pre-

skúmania trvania invalidity podľa § 263 ods. 2 účin-
ného do 18. júla 2006, alebo

c) o trvaní nároku na výplatu invalidného dôchodku
alebo čiastočného invalidného dôchodku v sume ur-
čenej podľa predpisov účinných do 31. decembra
2003 vrátane zvýšenia dôchodku prislúchajúceho
podľa zákona účinného od 1. januára 2004, ak sa
v takto určenej sume vypláca po preskúmaní trvania
invalidity podľa § 263 ods. 2 účinného do 18. júla
2006 a trvá nárok na invalidný dôchodok alebo čias-
točný invalidný dôchodok podľa zákona účinného do
31. decembra 2003.

(2) Poistencovi, ktorému bol priznaný invalidný dô-
chodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa zá-
kona účinného do 31. decembra 2003, nebola mu urče-
ná pri kontrolnej lekárskej prehliadke konanej pred
1. januárom 2004 lehota jej ďalšieho uskutočnenia po
31. decembri 2003 a po preskúmaní trvania invalidity
podľa § 263 ods. 2 účinného do 18. júla 2006
a) bola mu znížená suma invalidného dôchodku, patrí

odo dňa zmeny sumy invalidného dôchodku z dôvo-
du preskúmania trvania invalidity podľa § 263
ods. 2 účinného do 18. júla 2006 invalidný dôcho-
dok alebo čiastočný invalidný dôchodok v sume,
v akej patril k tomuto dňu vrátane zvýšenia dôchod-
ku prislúchajúceho podľa zákona účinného od 1. ja-
nuára 2004, alebo

b) bol mu odňatý invalidný dôchodok alebo čiastočný
invalidný dôchodok, obnoví sa nárok na invalidný
dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok odo
dňa zániku nároku na invalidný dôchodok alebo
čiastočný invalidný dôchodok v sume, v akej patril
k tomuto dňu vrátane zvýšenia dôchodku prislúcha-
júceho podľa zákona účinného od 1. januára 2004.

(3) Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na invalid-
ný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok
a o jeho sume podľa odsekov 1 a 2 aj vtedy, keď poisten-
com uvedeným v odsekoch 1 a 2 bol invalidný dôchodok
prekvalifikovaný na starobný dôchodok.

(4) Na nárok na výplatu čiastočného invalidného dô-
chodku podľa odsekov 1 a 2 sa podmienka poklesu zá-
robku považuje za splnenú.

(5) Ak poistenec uvedený v odsekoch 1 a 2 má nárok
na invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dô-
chodok podľa zákona účinného do 31. decembra 2003
a súčasne má nárok na výplatu invalidného dôchodku
podľa zákona účinného od 1. januára 2004, vypláca sa
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invalidný dôchodok, ktorý je vyšší alebo najvyšší. Pri
rovnakej sume týchto dôchodkov vypláca sa dôchodok,
ktorý si poistenec zvolil. Dňom úpravy výplaty invalid-
ných dôchodkov pre súbeh nárokov na ich výplatu za-
niká nárok na invalidný dôchodok, ktorý sa nevypláca.

(6) Vdove po poistencovi, ktorý zomrel po preskú-
maní trvania invalidity podľa § 263 ods. 2 účinného do
18. júla 2006 a
a) bola mu znížená suma invalidného dôchodku, patrí

odo dňa smrti tohto poistenca vdovský dôchodok
v sume určenej z invalidného dôchodku alebo čias-
točného invalidného dôchodku, na ktorý mal zomre-
tý poistenec nárok ku dňu zmeny sumy invalidného
dôchodku z dôvodu preskúmania trvania invalidity
podľa § 263 ods. 2 účinného do 18. júla 2006 vrátane
zvýšenia prislúchajúceho ku dňu jeho smrti a zvýše-
nia prislúchajúceho k vdovskému dôchodku podľa
zákona účinného od 1. januára 2004, alebo

b) bol mu odňatý invalidný dôchodok alebo čiastočný
invalidný dôchodok, vznikne nárok na vdovský dô-
chodok odo dňa smrti tohto poistenca a jeho suma
sa určí z invalidného dôchodku alebo čiastočného
invalidného dôchodku, na ktorý mal zomretý poiste-
nec nárok ku dňu zániku nároku na invalidný dô-
chodok alebo čiastočný invalidný dôchodok z dôvo-
du preskúmania trvania invalidity podľa § 263
ods. 2 účinného do 18. júla 2006 vrátane zvýšenia
prislúchajúceho ku dňu jeho smrti a zvýšenia pri-
slúchajúceho k vdovskému dôchodku podľa zákona
účinného od 1. januára 2004.

(7) Na vdovecký dôchodok a na sirotský dôchodok
po poistencovi, ktorý zomrel po preskúmaní trvania in-
validity podľa § 263 ods. 2 účinného do 18. júla 2006
a bola mu znížená suma invalidného dôchodku alebo
mu bol odňatý invalidný dôchodok alebo čiastočný in-
validný dôchodok, platí odsek 6 rovnako.

(8) Na nárok na invalidný dôchodok a čiastočný in-
validný dôchodok a na určenie jeho sumy podľa odseku
1, odseku 6 písm. b) a odseku 7 podľa zákona účinného
do 31. decembra 2003 sa za zamestnanie považuje aj
obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. decem-
bri 2003 a za hrubý zárobok na určenie priemerného
mesačného zárobku podľa zákona účinného do 31. de-
cembra 2003 sa považuje aj vymeriavací základ na pla-
tenie poistného na starobné poistenie po 31. decembri
2003.

(9) O invalidnom dôchodku a čiastočnom invalid-
nom dôchodku podľa odsekov 1 a 2 Sociálna poisťovňa
rozhodne z vlastného podnetu a o vdovskom dôchodku,
vdoveckom dôchodku a sirotskom dôchodku podľa od-
sekov 6 a 7 Sociálna poisťovňa rozhodne na podnet
manželky, manžela a nezaopatreného dieťaťa zomreté-
ho poistenca.

(10) Podnet podľa odseku 9 sa môže podať najneskôr
do 30. septembra 2009. Sociálna poisťovňa rozhodne
podľa odsekov 1 až 9 do 18 mesiacov od podania pod-
netu alebo do 30. septembra 2009, ak začala konanie
z vlastného podnetu.

(11) Ak konanie o invalidnom dôchodku začaté podľa
§ 263 ods. 2 účinného do 18. júla 2006 a konanie
o vdovskom dôchodku, vdoveckom dôchodku alebo si-

rotskom dôchodku po poberateľovi invalidného
dôchodku, ktorému Sociálna poisťovňa preskúmala tr-
vanie invalidity podľa § 263 ods. 2 účinného do 18. júla
2006, nebolo právoplatne skončené do 30. septembra
2006, o nároku na invalidný dôchodok, vdovský dôcho-
dok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok sa roz-
hodne podľa tohto zákona.

(12) Na účely tohto zákona a osobitných predpisov
pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pobe-
rateľa invalidného dôchodku priznaného podľa predpi-
sov účinných pred 1. januárom 2004 je viac ako 70 %
a poberateľa čiastočného invalidného dôchodku pri-
znaného podľa predpisov účinných pred 1. januárom
2004 je 50 %.

(13) Poistenec, ktorému po preskúmaní trvania inva-
lidity podľa § 263 ods. 2 účinného do 18. júla 2006 bol
odňatý invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný
dôchodok alebo sa mu znížila miera poklesu schopnos-
ti vykonávať zárobkovú činnosť, sa považuje na účely
platenia poistného podľa tohto zákona za poberateľa
invalidného dôchodku a na účely osobitných predpisov
za invalidného odo dňa vydania rozhodnutia podľa od-
sekov 1 a 2, ktorým sa prizná invalidný dôchodok
a čiastočný invalidný dôchodok alebo určí jeho suma.

§ 263b

(1) Poistencovi, ktorému bol priznaný invalidný dô-
chodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa
predpisov účinných do 31. decembra 2003, tento dô-
chodok sa mu vypláca k 1. októbru 2006 a v období od
1. januára 2004 do 30. septembra 2006 nebolo mu pre-
skúmané trvanie invalidity podľa § 263 ods. 2 účinného
do 18. júla 2006, Sociálna poisťovňa po 30. septembri
2006 preskúmava trvanie invalidity alebo čiastočnej
invalidity podľa predpisov účinných do 31. decembra
2003 a rozhoduje o nároku na invalidný dôchodok
a čiastočný invalidný dôchodok podľa predpisov účin-
ných do 31. decembra 2003. To platí aj vtedy, ak dôjde
k zmene invalidity poistenca na čiastočnú invaliditu
alebo k zmene čiastočnej invalidity poistenca na invali-
ditu. Sociálna poisťovňa rozhodne podľa druhej vety
bez žiadosti.

(2) Za zamestnanie podľa zákona účinného do 31. de-
cembra 2003 sa považuje aj obdobie dôchodkového po-
istenia získané po 31. decembri 2003 a za hrubý záro-
bok na určenie priemerného mesačného zárobku podľa
zákona účinného do 31. decembra 2003 sa považuje aj
vymeriavací základ na platenie poistného na starobné
poistenie po 31. decembri 2003.“.

2. § 277 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Odsek 4 sa použije do 30. septembra 2006.“.

3. § 278 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:
„(4) Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťov-

ňa platí poistné na starobné poistenie zo základného
fondu invalidného poistenia do základného fondu sta-
robného poistenia za poberateľa invalidného dôchodku
priznaného pred 1. januárom 2004 okrem poberateľa
invalidného dôchodku uvedeného v § 266, je mesačne
suma určená
a) v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho
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roka ako súčin priemerného osobného mzdového
bodu a jednej dvanástiny všeobecného vymeriava-
cieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, kto-
rý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v kto-
rom platí poistné na starobné poistenie,

b) v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho
roka ako súčin priemerného osobného mzdového
bodu a jednej dvanástiny všeobecného vymeriava-
cieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, kto-
rý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom platí
poistné na starobné poistenie.

(5) Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa
platí poistné na starobné poistenie zo základného fon-
du invalidného poistenia do základného fondu starob-
ného poistenia za poberateľa čiastočného invalidného
dôchodku priznaného pred 1. januárom 2004 okrem
poberateľa invalidného dôchodku uvedeného v § 266,
je mesačne suma určená
a) v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho

roka ako súčin jednej polovice priemerného osobné-
ho mzdového bodu a jednej dvanástiny všeobecného
vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom
roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom platí poistné na starobné poistenie,

b) v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho
roka ako súčin jednej polovice priemerného osobné-
ho mzdového bodu a jednej dvanástiny všeobecného
vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom
roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v kto-
rom platí poistné na starobné poistenie.

(6) Na účely odsekov 4 a 5 sa určí osobný mzdový bod

podľa § 62 za každý kalendárny rok patriaci do piatich
zárobkovo najlepších kalendárnych rokov v rozhodujú-
com období, z ktorých bol určený priemerný mesačný
zárobok na výpočet invalidného dôchodku alebo čias-
točného invalidného dôchodku. Priemerný osobný
mzdový bod sa určí za týchto päť kalendárnych rokov
a upravuje sa podľa tohto zákona. Ak bol priemerný
mesačný zárobok určený z nižšieho počtu kalendár-
nych rokov, priemerný osobný mzdový bod sa určí
z tohto nižšieho počtu kalendárnych rokov. Ak hrubý
zárobok bola pevne určená suma, osobný mzdový bod
sa určí ako podiel pevne určenej sumy, ktorá platí ku
dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok alebo čias-
točný invalidný dôchodok, a jednej dvanástiny vše-
obecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok,
v ktorom vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo
čiastočný invalidný dôchodok.

(7) Odseky 2 a 3 sa použijú do 30. septembra 2006.“.

4. § 293l sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Na poistenca, ktorému Sociálna poisťovňa do

31. júla 2006 preskúmala trvanie invalidity podľa § 263
ods. 2 účinného do 18. júla 2006, sa odsek 4 od 1. ok-
tóbra 2006 nepoužije. To platí aj vtedy, keď tento pois-
tenec podal žiadosť podľa odseku 4 pred 1. októbrom
2006.“.

Čl. II

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
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