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Úvodom 

 Úvodom oponent zloží predkladateľovi habilitačnej práce kompliment, autor patrí k 

pomerne málopočetnej skupine akademických pracovníkov, ktorá na vysokej odbornej a vedeckej 

úrovni analyzuje oblasť práva sociálneho zabezpečenia. Predkladaná práca (nejde pritom o prvú 

ucelenú monografiu habilitanta) je logickým vyústením je dlhodobej tvorivej činnosti.   

Z hľadiska výberu zvolenej témy, ide o stále aktuálne otázky, a to nielen z hľadiska 

hľadania optimálneho pomeru modelu medzi zásluhovosťou a solidaritou v spoločnosti, ako to 

naznačuje aj autor, pretože garantovať určitú úroveň sociálnej ochrany manželovi zomretého 

poistenca (a často v dôsledku toho aj celej rodine zomretého) je správne nielen z hľadiska 

sociálneho (sociálna spravodlivosť), ale aj z hľadiska odmenenia predchádzajúcej zásluhovosti. Aj 

z odkazom na štatistiky uvádzané v práci, je možné povedať, že skúmané súvislosti sa týkajú 

relevantnej časti spoločnosti. 

 Predkladaná monografia má potenciál zaplniť pomerne málo pertraktovanú oblasť práva 

sociálneho zabezpečenia, osobitne špecifickú oblasť vdovských dôchodkov a vdoveckých 

dôchodkov a pridať k tejto téme nové náhľady. Oponent úvodom konštatuje, že autor predložil 

kvalitnú prácu, ktorá je napísaná svedomito a ktorá odborného i laického čitateľa rozhodne 

zaujme.  

 

Cieľ habilitačnej práce a použitie vedeckých metód  

Cieľom habilitačnej práce je podľa formulácii autora  „poskytnúť podrobnú a komplexnú 

analýzu právnej úpravy vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku v systéme dôchodkového 

poistenia Slovenskej republiky a analýzu všetkých vzťahov, ktoré s týmito dávkami súvisia..“.    

Z takto vymedzeného cieľa badať záujem o prepojenie odborných poznatkov a vedeckého 

prístupu spracovania s praktickými náhľadmi na zvolenú problematiku. Vzájomná súvzťažnosť 

teoretických a praktických aspektov je pri tvorbe aj vedeckej práce vítaná, preto oponent nemá 

voči takto stanovenému cieľu a postupu prác žiadne výhrady.  

Autor pri spracovaní práce použil metódy typické pre spoločenské vedy, akými sú metódy 

právnej interpretácie (analýzy - indukcia a dedukcia) a metódy komparácie. 

 



Systematika práce a obsahová stránka práce  

Oponent nepochybuje o dobrej znalosti autora zo zvolenej problematiky a cíti výrazný 

autorský vklad, keď autor na podklade teoretických východísk, judikatúry a praktických 

príkladoch, ktoré systematicky včleňuje do textu, podáva kvalitný odborný výklad. Poctivá 

analýza vyúsťuje do konkrétnych návrhov de lege ferenda. 

V prvej kapitole autor predstavuje vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok a ich dávky, 

zameriava sa na základnú charakteristiku. Možno oceniť, že autor dáva do pozornosti viaceré 

štatistické údaje o skúmaných pozostalostných dôchodkoch a komentuje ich. Druhá kapitola 

zdôvodňuje miesto pozostalostných dôchodkov v právnom systéme Slovenskej republiky 

vzhľadom na ústavné právo na primerané hmotné zabezpečenie pri strate živiteľa i vzhľadom 

k právnej úprave medzinárodných dohovorov. Autor sa zamýšľa nad dvojakým chápaním pojmu 

primerané zabezpečenie, poukázaním na primeranosť smerom predchádzajúcej životnej úrovni 

rodiny zomretého poistenca - živiteľa, ktorá má svoj súvis s platením poistného zo strany 

zomretého, a tiež na primeranosť smerom k ľudskej dôstojnosti požadujúcej minimálny rozsah 

zabezpečenia. Táto časť práce má vedecký, teoretický rozmer. Plynulo nadväzuje pojednanie 

o praktickej aplikácii a realizácii úpravy pozostalostných dávok v slovenskej právnej úpravy.  

Tretia kapitola má viaceré časti. Prvá  a tretia podkapitola mapuje historický vývoj právnej 

úpravy vdovského dôchodku a osobitne vdoveckého dôchodku za posledných sedemdesiat rokov 

(po druhej svetovej vojne) na území Slovenska. Druhá a štvrtá podkapitola sa zaoberá právnym 

vývojom vdovského dôchodku, resp. vdoveckého dôchodku, priznaného podľa starších právnych 

predpisov pred 1. januárom 2004, už za účinnosti súčasného zákona (nároky podľa prechodných 

ustanovení). Napokon autor analyzuje všetky zmeny, ktoré nastali za účinnosti súčasného zákona. 

Autor porovnáva skoršiu i neskoršiu právnu úpravu. Autor poukazuje na niektoré nedostatky 

v súčasnej právnej úprave ohľadom nárokov na pozostalostné dôchodky, ak smrť manžela nastala 

za účinnosti predchádzajúcej právnej úpravy. Štvrtá kapitola sa sústreďuje na podmienky nároku 

na vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok, ktoré podrobnejšie analyzuje. Ďalej sa tu opisuje 

vznik a zánik nároku na tieto dávky. 

 Oponent osobitne oceňuje piatu kapitolu, v ktorej autor vyslovuje viaceré úvahy v rovine 

de lege ferenda (napr. ohľadom započítavania obdobia starostlivosti o dieťa s dlhodobo 

nepriaznivým zdravotným stavom, ohľadom využitia inštitútu dobrovoľného dôchodkového 

poistenia). Pre aplikačnú prax môže byť významná časť, v ktorej autor skúma možnosť započítať 

obdobie policajta, resp. profesionálneho vojaka v tzv. všeobecnom systéme poistenia, v tomto 

smere poukazuje na viaceré súdne rozhodnutia, ktoré kriticky sám hodnotí.  

Šiesta kapitola obsahuje analýzu jednotlivých dôvodov pre ďalšiu výplatu vdovského 

a vdoveckého dôchodku po uplynutí jedného roka od smrti manžela. Autor vyslovuje aj tu viaceré 

úvahy v rovine de lege ferenda (napr. pri dôvode starostlivosti o nezaopatrené dieťa na účely 

ďalšej výplaty vdovského dôchodku). Siedma kapitola sa člení na dve hlavné časti. V prvej časti 

autor vysvetľuje možné alternatívy určenia sumy pozostalostného dôchodku v závislosti od toho, 

z akého dôchodku zomretého sa vymeriava. V druhej časti autor analyzuje základné výpočtové 

hodnoty pre výpočet dôchodkov, uvádza pri tom viaceré praktické príklady a názorné výpočty. 

Autor si všíma váhu týchto hodnôt v celkovej vypočítanej sume dôchodku, modeluje hraničné 

situácie ako napr. výpočet sumy pozostalostného dôchodku vymeraného z dôchodku zomretého 

manžela platiaceho poistné z minimálnych/maximálnych vymeriavacích základov, 

resp. vymeriavacích základov zodpovedajúcich priemernej mzde. Nasledujúca ôsma kapitola sa 

zaoberá súbehmi pri výplate dôchodkov. Autor poukazuje na rôzne prípady súbehov, zamýšľa sa 



nad dôvodmi ich vzniku, poukazujúc na rôznu realitu života poistencov. Autor uvádza praktické 

príklady, právne i výpočtové riešenia súbehov dôchodkov a svoje ďalšie úvahy k týmto situáciám. 

Deviata kapitola skúma správne konanie o vdovskom dôchodku a prípadné súdne konanie. 

Autor rozoberá inštitúty procesného charakteru v týchto konaniach ako je napr. forma podania 

žiadosti o priznanie vdovského dôchodku, dokazovanie, rozhodnutie, opravné prostriedky atď. 

Autor predstavuje vlastné teoretické rozdelenie sporov v konaniach o vdovskom dôchodku 

z hľadiska merita veci. Desiata kapitola pojednáva o zodpovednosti príjemcu vdovského a 

vdoveckého dôchodku pri výplate dávky, na ktorú nevznikol nárok, resp. výplata mala byť 

zastavená. Autor poukazuje na zákonné vymedzenie troch skutkových podstát zodpovednosti 

v sociálnom poistení, ich zodpovednostné predpoklady, uvedenie reálnych situácií, v ktorých 

prichádza do úvahy uplatnenie zodpovednosti, aplikačných problémov pri ich preukazovaní 

zodpovednosti s poukazom na súdne rozhodnutia. Jedenásta kapitola skúma uplatnenie 

všeobecných zásad obsiahnutých predovšetkým  v nariadení nariadením (ES) Európskeho 

parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia 

a jeho vykonávacom nariadení vo vzťahoch vdovského a vdoveckého dôchodku.  

Záver práce podrobne prechádza jednotlivými kapitolami práce, pričom zhŕňa 

najdôležitejšie výsledky každej skúmanej časti naplňujúcej obsah témy habilitačnej práce. 

Záverom oponent len opakovane konštatuje, že predložená habilitačná práca je na 

požadovanej vedeckej úrovni a rozhodne je obohatením domácej právnej spisby. Naostatok 

oponent chce povzbudiť autora v pokračovaní vedeckej práce v danej oblasti a k písaniu ďalších 

vedeckých prác. 

V rámci diskusie oponent navrhuje, aby habilitant sa bližšie vyjadril k otázke, či právna 

úprava  vdovského a vdoveckého dôchodku poskytuje pozostalému manželovi primerané hmotné 

zabezpečenie a súčasne či v tomto kontexte napĺňa požiadavky medzinárodných dohovorov 

Medzinárodnej organizácie práce. 

      

Formálna stránka habilitačnej práce 

Predložená spĺňa formálne kritériá určené pre tento druh prác. Citácie sú korektné.  

 

Záver 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného posudku   

odporúčam 

 posudzovanú prácu prijať na habilitačné konanie a po jeho úspešnom absolvovaní udeliť 

Mgr. Mikulášovi Krippelovi, PhD vedecko-pedagogický titul docent v odbore pracovné právo.   

 

V Košiciach 10. júna 2022                                                  

                               

 

 

                                                                                     ............................................ 

                                                                         oponent habilitačnej práce  


