
Žiadosť o dôchodok 
zo starobného dôchodkového sporenia 

podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 

Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO: 35 903 058 / DIČ: 2021884095 / IČ DPH SK 2021884095 
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka: 3435/B  

1. Údaje k žiadosti  

                                       

Evidenčné číslo žiadosti:                               Číslo zmluvy o sds:                                    
 
Druh dôchodku, o ktorý sporiteľ - žiadateľ žiada:  
 

Starobný dôchodok:       Predčasný starobný dôchodok:        

 

Rodné číslo žiadateľa /žiadateľky:                                             

 

2. Žiadateľ / Žiadateľka 

 
Priezvisko:                           Meno:                       Titul pred menom: 

                                                                                                                     
               

Rodné/ predošlé priezvisko:                  Titul za menom: 

                                                                                                                                             
 
Dátum narodenia:                                 Štátna príslušnosť:                                                 

  
Trvalý pobyt:          Číslo    

Ulica:                             (súpisné/ orientačné):     Obec/mesto: 

                                                                                                                    
 

PSČ:                                                Štát:                                                                   

 

3. Poberanie dôchodkov zo Sociálnej poisťovne  

 
Poberáte dôchodok zo Sociálnej poisťovne?  Áno            Nie            
 

1. dôchodok:                                                  Dátum priznania:                                        

2. dôchodok:                                                  Dátum priznania:                                        

  
Podali ste žiadosť v Sociálnej poisťovni o starobný dôchodok        alebo o predčasný starobný dôchodok       
           

4. Dôchodkový vek  

 
Žiadateľ udáva:  

znížený dôchodkový vek: Áno            Nie             Dôchodkový vek (v rokoch):                      

Dôchodkový vek žiadateľ/ka dovŕši (deň, mesiac, rok):                                         

 

  

Nevypĺňajte, doplní DSS 

Ak už poberáte dôchodok zo Sociálnej poisťovne, 

uveďte o aký dôchodok ide a dátum kedy Vám bol 

priznaný zo Sociálnej poisťovne. 

U žien – len u vybranej skupiny žien (ženy narodené medzi 1953 -1961), z titulu starostlivosti o dieťa.  Ženy narodené pred 1. 

januárom 1953 dosiahli 62 rokov veku a nie je potrebné zisťovať dôchodkový vek. U žien narodených po 31. decembri 1961 

neprichádza zníženie dôchodkového veku z titulu výchovy dieťaťa do úvahy.“   

 

U mužov a žien  – len v prípade, ak pracoval/a v I. pracovnej kategórii (baník, hutník, chemik, letec, Hasičský a záchranný 

zbor, Horská záchranná služba a pod.) alebo v službe I. a alebo II. kategórii funkcií (napr. polícia, armáda, väzenská a justičná 

stráž ) 

 

Vo väčšine prípadov je dôchodkový spravidla nad vek 62 rokov. Zníženie dôchodkového veku 

prichádza do úvahy len vo výnimočných prípadoch 
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5. Údaje na určenie dôchodkového veku  

 
Boli ste zamestnaný / zamestnaná v I. pracovnej kategórii (napr. baník, hutník, chemik, letec, Hasičský 
a záchranný zbor, Horská záchranná služba a pod.) alebo v službe I. a/alebo II. kategórii funkcií (napr. polícia, 
armáda, väzenská a justičná stráž): 
         Áno            Nie          
 

Žiadateľ/ka udáva, že odpracoval/a v uvedených zamestnaniach:                   rokov. 

 

Žiadateľka udáva, že vychovala:                     detí.  

 
Údaje o vychovaných deťoch (údaje o príp. ďalších deťoch sa uvedú v prílohe): 

Meno:                                             Priezvisko:                                                     Dátum narodenia: 

                                                                                                                   

 
Meno:                                              Priezvisko:                                                     Dátum narodenia: 

                                                                                                                   

 
Meno:                                             Priezvisko:                                                     Dátum narodenia: 

                                                                                                                   
 
O uvedené deti sa žiadateľka starala od narodenia do 18 rokov ich veku najmenej po dobu 10 rokov:   
 
Áno            Nie          
 

6. Poberanie dôchodku z cudziny  

 
Poberáte dôchodok z cudziny:  Áno                     Nie              
         
Ak áno, uveďte: Názov dôchodku:                                         Mesačná suma:   

                                                                                            
 Štát:                                            Mena:   

                                                                                            
 
Som si vedomý / vedomá, že v ponukovom liste podľa § 46c zákona nebude zohľadnené poberanie dôchodku 
z cudziny, ak som nepreukázal/a hodnoverne túto skutočnosť. 

7. Poberanie dôchodku zo silových rezortov  Slovenskej republiky (napr. polícia, armáda) 

 
Vypláca Vám dôchodok VÚSZ/ÚSZ:  Áno                     Nie              
 
Ak áno, uveďte:  
Rezort:     Názov dôchodku:                                Mesačná suma: 

                                                                                                          
 
Som si vedomý / vedomá, že v ponukovom liste podľa § 46c zákona nebude zohľadnené poberanie dôchodku 
z VÚSZ / ÚSZ,  ak som nepreukázal/a hodnoverne túto skutočnosť. 

8. Certifikát a ponukový list 

 

Rozsah sumy dobrovoľných príspevkov do certifikátu
1
:               %  

Ak si platíte dobrovoľné príspevky a nechcete použiť žiadne dobrovoľné príspevky do certifikátu, tak zvoľte 0 %. 
Dobrovoľné príspevky je možné vyplatiť aj jednorazovo a vtedy sa nezahŕňajú do certifikátu. 
 

Dátum pokynu na vydanie certifikátu v CIPS
2
:                           Tel. číslo:                                  

 

Spôsob zaslania ponukového listu písomne           e-mailom             

Ak uvádzate zníženie dôchodkového 

veku z titulu starostlivosti o dieťa, 

priložte k žiadosti aj rodné listy detí. 

Postačí kópia, prípadne originál, ktorý 

Vám po zadaní žiadosti vrátime. 

Ak poberáte dôchodok z cudziny, uveďte 

názov dôchodku, štát, z ktorého dôchodok 

poberáte a jeho výšku. 

Údaje uvedené v tejto časti slúžia na posúdenie, či 

žiadateľ/žiadateľka spĺňa podmienky na zníženie dôchodkového 

veku. Vo väčšine prípadov je dôchodkový vek spravidla nad  62 

rokov. 

Ak poberáte dôchodok zo silových rezortov, uveďte 

rezort, názov a výšku dôchodku.  

Môžete si dať dobrovoľné príspevky vyplatiť jednorazovo 

a nepoužiť ich na výplatu dôchodku, ale v takom prípade 

Vám o sumu dobrovoľných príspevkov bude znížená celková 

suma, z ktorej Vám bude vyrátaný dôchodok. 

Nemusíte vypĺňať, DSS doplní dátum po skompletizovaní 

žiadosti. Dátum má nadväznosť na deň, kedy bude ODÚ 

uzatvorený a z tejto sumy Vám bude vyrátaný dôchodok. 

DSS vydá certifikát na 3. deň od dátumu pokynu na vydanie 

certifikátu. 
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Adresa na zaslanie ponukového listu: 
Ulica:                    Číslo:  
                                                                           (súpisné/ orientačné):          Obec: 

                                                                                                                    
 

PSČ:                   Pošta:                                        Štát:                   

 
Názov zariadenia (uvádza sa napr. ústav soc. starostlivosti, domov dôchodcov a pod.):  

                                                                                                                   
 
Emailová adresa  

(na zaslanie ponukového listu):                                                                                 

    
 
1
 Certifikát je potvrdenie o výške úspor na osobnom dôchodkovom účte žiadateľa, na základe ktorého sa  vytvoria    

v centrálnom   informačnom ponukovom systéme (CIPS) ponuky dôchodkov. 
2 

CIPS je centrálny informačný ponukový systém, ktorý spravuje Sociálna poisťovňa. 

 
Som si vedomý/vedomá, že ak v stanovenej lehote nebudú Sociálnej poisťovni známe údaje alebo sumy 
relevantných dôchodkov ako podklad pre generovanie ponukových listov, tieto nebudú zohľadnené v ponukovom 
liste podľa § 46c zákona.  
 

 
9. Údaje k prijatiu žiadosti 

Miesto spísania žiadosti 
(uvedie sa  pobočka VÚB Banky alebo Generali Poisťovne a jej adresa alebo VÚB Generali d.s.s., a.s.): 

                                                                                                                    

  

Dátum spísania žiadosti:                                         
 

 
Žiadateľ vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a úplné a že si je 
vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov, ako i povinnosti vrátiť neprávom vyplatené sumy 
dôchodku. Žiadateľ sa zaväzuje v prípade potreby spolupracovať so Sociálnou poisťovňou a s VÚB Generali 
d.s.s., a.s., predložiť všetky potrebné doklady a vykonať všetky úkony potrebné pre rozhodnutie o vyplácaní 
dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia (predovšetkým pri určení dôchodkového veku). Ďalej sa 
zaväzuje oznámiť VÚB Generali d.s.s., a.s. bez zbytočného odkladu každú zmenu údajov uvedených v tejto 
žiadosti. 
Žiadateľ berie na vedomie, že jeho osobné údaje ako aj ostatné údaje a informácie uvedené v tejto žiadosti 
alebo v jej prílohách budú spracovávané VÚB Generali d.s.s., a.s. a použité za účelom konania o dôchodok a 
vykonávania ďalšej činnosti podľa zákona, vrátane ich kopírovania, skenovania, zaznamenávania na nosič 
informácií a spracúvania v centrálnom informačnom ponukovom systéme podľa zákona, pričom tieto údaje budú 
spracúvané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ ES (GDPR) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v aktuálnom znení a to po dobu, počas ktorej je VÚB Generali d.s.s., a.s. a Sociálna poisťovňa povinná 
tieto údaje archivovať. 
Podrobné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú dostupné na webovom sídle VÚB Generali 
d.s.s., a.s. (https://www.vubgenerali.sk/) ako aj na všetkých pobočkách VÚB, a.s. a Generali Poisťovňa, a.s. 

 
  

Ponukový list – obdržíte zo Sociálnej poisťovne po tom, ako bude Vaša žiadosť 

spracovaná. V ponukovom liste budú uvedené jednotlivé ponuky dôchodkov ( 

doživotný dôchodok, programový výber, dočasný dôchodok ), konkrétne pre 

Vás. Ak si z týchto ponúk  vyberiete, celé sprocesovanie dôchodku musíte 

stihnúť v lehote 30 dní.  
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Prílohy (ak žiadateľ pripája prílohy uvedie sa názov príloh a ich počet):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
  Podpis žiadateľa - žiadateľky* 
 
 
Potvrdzujem, že uvedený žiadateľ/žiadateľka sa preukázal/preukázala platným dokladom: 
 

Číslo preukazu totožnosti:                                                          Druh preukazu (OP u cudzincov pas): 

                                                                                                              
 
Totožnosť žiadateľa potvrdil (uvedie sa meno, priezvisko a podpis  zamestnanca  VÚB, a.s., Generali Poisťovne, 

a.s. alebo VÚB Generali d.s.s., a.s.):   
 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                  Podpis zamestnanca  
 
*Podpis žiadateľa na žiadosti o dôchodok musí byť overený notárom alebo obecným (mestským) úradom (to platí 
len v prípade, ak totožnosť žiadateľa nepotvrdí zamestnanec VÚB, a.s., Generali Poisťovne, a.s.  alebo VÚB 
Generali d.s.s., a.s.).  
 

Upozornenie: 
Ak podpis žiadateľa/ky na žiadosti nie je úradne overený alebo ak totožnosť žiadateľa 
nepotvrdil niektorý z uvedených zamestnancov, žiadosť je neplatná a nebude môcť byť 
vybavená. 
 
 

Prílohou môže byť rodný list dieťaťa, 

potvrdenie o poberaní dôchodku z cudziny, 

zo silového rezortu.  

Riadne vyplnenú žiadosť bezodkladne odošlite do DSS. DSS riadne vyplnenú žiadosť 

zadá do CIPSu. Dôchodok z 2.piliera je potrebné vyriešiť v lehote 30 dní!!!!  

Inak ponuky dôchodkov prepadnú a bude potrebné vystaviť nový certifikát, žiadať 

o dôchodok opätovne a pod.    


