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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1367/2009, ktorú predkladá Ján Loncik (slovenský štátny občan), 
o problémoch s dôchodkami v dôsledku rozdelenia bývalého Československa

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície, ktorý je slovenský štátny občan a obyvateľ Slovenska, pracoval 38 
rokov v českej časti bývalého Československa. Od odchodu do dôchodku v roku 1992 
predkladateľ petície poberá starobný dôchodok zo slovenskej Sociálnej poisťovne, ale pri 
výpočte dôchodku, na základe 38 odpracovaných rokov v Čechách a 5 odpracovaných rokoch 
v slovenskej časti Československa, sa nezohľadnila skutočnosť, že český starobný dôchodok 
je vyšší než slovenský, čo znamená, že predkladateľ petície prichádza približne o sumu 
100 EUR mesačne. Predkladateľ petície preto vyzýva Európsky parlament, aby zasiahol 
a prešetril, či je táto situácia v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ v tejto oblasti. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 6. januára 2010. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 22. apríla 2010)

Predkladateľ petície, slovenský štátny občan žijúci na Slovensku, sa sťažuje, že nemá nárok 
na český starobný dôchodok napriek skutočnosti, že 38 rokov pracoval na území českej časti 
bývalej Českej a Slovenskej federatívnej republiky (ČSFR) v podniku so zaregistrovaným 
sídlom v českej časti ČSFR až do júna 1992, keď odišiel na dôchodok.

Predkladateľ petície si želá poberať český starobný dôchodok a zabezpečiť náhradu pre 
všetkých slovenských dôchodcov, ktorí pracovali v českej časti ČSFR, ale dnes poberajú 
slovenský dôchodok.
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Predkladateľ petície odišiel na dôchodok 1. júla 1992 v ČSFR a poberal starobný dôchodok 
podľa zákona bývalej ČSFR. K dátumu rozpadu ČSFR bolo potrebné vyriešiť množstvo 
otázok vrátane dôchodkových záležitostí, keďže v ČSFR existoval len jeden dôchodkový 
systém. Rozdelenie zodpovednosti za budúce dôchodky osôb, ktoré sa zúčastňovali na tomto 
systéme v čase bývalého federálneho štátu, je stanovené v zmluve medzi Slovenskou 
republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení z 29. októbra 1992 (vyhláška 
č. 228/1992 Zb.). 

Pokiaľ ide o osoby, ktoré poberali dôchodok už pred rozpadom ČSFR (31. decembra 1992), 
ako je predkladateľ petície, zmluva sa zakladá na predpoklade, že tieto dôchodky sa budú 
ďalej považovať za dôchodky štátu, na území ktorého mal príslušný(-á) dôchodca(-kyňa) 
trvalý pobyt v čase rozpadu. Keďže predkladateľ petície mal trvalý pobyt v slovenskej časti 
ČSFR, jeho dôchodok vypláca Slovenská republika.

Príslušné ustanovenia týkajúce sa rozdelenia zodpovednosti (články 12, 20 a 33) sú vložené 
v prílohe III k nariadeniu 1408/711 a uplatňujú sa od dátumu pristúpenia Českej republiky 
a Slovenskej republiky k EÚ (1. mája 2004). Zo začlenenia príslušných ustanovení 
z dvojstrannej zmluvy do prílohy III k nariadeniu 1408/71 vyplýva, že tieto ustanovenia sú 
súčasťou práva EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

Záver

Keďže právo EÚ sa nevzťahuje na tento prípad, Komisia nemôže viac Parlamentu pomôcť 
s touto petíciou.

                                               
1 Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na 
zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2.


