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Akik a jövő évben, azaz 2020-ban elérik a nyugdíjkorhatárt, táblázat alapján mehetnek
nyugdíjba. A táblázatba belefoglalták az érintettek korát és ezután figyelembe veszik a
felnevelt gyermekeik számát is.

A nyugdíjasok illetve nyugdíjba vonulók januártól több változásra is számíthatnak. A
nyugdíjkorhatárt úgynevezett táblázat alapján állapítják meg, továbbá az eddigi minimális
nyugdíjak összege 50 euróval emelkedik és az ezután megállapított nyugdíjak összege is
magasabb lesz.

Idén karácsonykor az úgynevezett karácsonyi hozzájárulás összege megemelkedik, a
legnagyobb összeget 200 euróban állapították meg. Ezt azok a nyugdíjasok kapják, akiknek
nyugdíja jelenleg 210,20 euró.

A Szociális Biztosító a karácsonyi hozzájárulást a decemberi nyugdíjjal együtt folyósítja, azt
külön kérvényezni nem kell. A karácsonyi hozzájárulásra minden öregségi, korkedvezményes,
rokkantsági, özvegyi és szociális nyugdíjban részesülő jogosult, amennyiben nyugdíja nem
haladja meg a 685,50 eurót és állandó szlovákiai lakhellyel rendelkezik. A 210,21 és 420,40
euró közötti nyugdíjra jogosultak 200 és 124,33 euró közötti pénzösszeget kapnak. Azok a
nyugdíjasok, akiknek nyugdíja 420,41 és 658, 40 euró közötti, 98,85 illetve 13,14 euró közötti
karácsonyi hozzájárulásra számíthatnak.

Azoknak, akik a következő évben, 2020-ban érik el a nyugdíjkorhatárt, nyugdíjba vonulásuk
pontos időpontját táblázat alapján állapítják meg.

Ebben benne foglaltatik az illetők, – férfiak és nők esetében egyaránt – kora és figyelembe
veszik a felnevelt gyerekek számát is. Például az a nő, aki 1959-ben született és három
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gyermeket felnevelt, 62 éves és 5 hónapos korában mehet nyugdíjba. Amennyiben az
ugyancsak 1959-ben született nő öt gyermeket nevelt fel 59 éves és 9 hónapos korában éri el a
nyugdíjkorhatárt.

„Bár január elsejétől változik a nyugdíjkorhatár, továbbra is érvényes, hogy a nyugdíj
intézésének kérvényezését legkorábban a nyugdíjkorhatár elérésének napján tehetik meg. A
nyugdíj folyósításának intézése ugyan lehet hosszadalmas, de a nyugdíjas visszamenőleg
megkapja a nyugdíj összegét attól a naptól számítva, amikor elérte a nyugdíjkorhatárt” – erről
Peter Višváder, a Szociális Biztosító kommunikációs részlegének igazgatója tájékoztatott.

Valamennyi nyugdíjat januártól 2,9%-kal valorizálnak, azaz az infláció mértékének megfelelően
megemelnek.
A nyugdíjasoknak a megemelt nyugdíjat külön kérvényezni nem kell, a Szociális Biztosító az
emelés mértékéről írásban értesíti az érintetteket. A megemelt nyugdíjakat mindenkinek
januárban fizetik ki, valamint ekkor kapják meg a január elsejétől a nyugdíj napjáig érvényes
hozzájárulást is.

Januártól emelkednek a minimális összegű nyugdíjak is. Ezeket már nem a létminimumból
számolják ki, hanem az átlagbér összegéből. A minimális nyugdíj összege 30 ledolgozott év
után az átlagbér 33%-a lesz, azaz 334,30 euró. Ez az összeg az idén még csak 278, 90 euró
volt.
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