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Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. je v prostredí odbornej komunity, venujúcej sa pracovnému právu 

a právu sociálneho zabezpečenia, známy svojím záujmom o oblasť sociálneho práva a práva 

sociálneho zabezpečenia. Tejto oblasti sa venuje vedecky aj pedagogicky, preto je výber 

témy jeho habilitačnej práce prirodzeným krokom. Ak zohľadníme účel poskytovania 

vdovského či vdoveckého dôchodku, téma habilitačnej práce je aktuálna v každom období 

a ak vnímame neustále zmeny v spoločnosti, ako aj zmeny právnych predpisov v sociálnej 

oblasti, komplexné spracovanie dôležitého inštitútu vdovského/vdoveckého dôchodku je 

priam žiaduce. Predložená práca poskytuje čitateľovi aktuálnu analýzu súčasnej právnej 

úpravy, prehľad vývoja tohto inštitútu v posledných desaťročiach s poukazom na detailné 

zmeny, ktoré prinášali legislatívne procesy a súčasne rozoberá aj dôvody existencie 

a potrebnosti tejto dávky. 

 

Podľa autora cieľom práce by mala byť podrobná analýza právnej úpravy dávok – vdovského 

a vdoveckého dôchodku a právnych vzťahov, ktoré súvisia s týmito dávkami (hmotnoprávne 

a procesné vzťahy, zodpovednostné vzťahy). Možno konštatovať, že cieľ sa autorovi podarilo 

naplniť. Práca je, čo sa týka jej rozsahu, v porovnaní s väčšinou habilitačných prác 

rozsiahlejšia. Dôvodom je najmä snaha autora podať podrobnú analýzu vývoja skúmaného 

inštitútu za posledné desaťročia. Vo vzťahu k formálnym náležitostiam práce, táto má 

štandardný charakter. S prihliadnutím na rozsah práce sa autorovi ťažšie spracovával 

samotný obsah práce a jej členenie, ktoré má až niekoľko úrovní (čo spôsobuje ťažšiu 

orientáciu), pričom niektoré podkapitoly sú malého rozsahu a autor tak mohol využiť menej 

podrobné členenie.  

Pri spracovávaní práce použil autor relevantné vedecké metódy a postupy. 
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Čo sa týka originality práce, na základe protokolu o zhode, zhoda s inými prácami nie je 

vnímaná ako problémová. 

Ako už bolo načrtnuté, ide o dôležité dávky v našom systéme sociálneho poistenia, a to tak 

z dôvodu jeho účelu, ako aj relatívne veľkému počtu osôb, ktorým sú tieto dávky vyplácané, 

v mnohých prípadoch po dlhé obdobie. Celkový charakter práce je determinovaný povahou 

skúmaného inštitútu práva sociálneho zabezpečenia. 

 

Habilitačná práca má jedenásť kapitol. Na konci práce, na posledných 50-tich stranách práce 

autor netradične sumarizuje hlavné poznatky o téme a prezentuje zovšeobecňujúce závery. 

V úvode práce autor uvádza zdroje, z ktorých možno čerpať poznatky o skúmanej 

problematike, poukazuje aj na niektoré svoje práce, na ktoré čiastočne nadväzuje 

predloženou prácou. Z uvedeného tak vyplýva autorova kontinuita vedeckej práce v oblasti 

skúmaného inštitútu. Autor vychádza pri spracovávaní témy habilitačnej práce z vedeckej 

literatúry, ale súčasne využíva aj relevantné súdne rozhodnutia a poznatky aplikačnej praxe 

Sociálnej poisťovne a uvádza aj konkrétne prípady. S prihliadnutím na tému habilitačnej 

práce, ktorá má silný aplikačný kontext, uvádzanie konkrétnych prípadov vo vedeckej práci je 

vnímané ako dôležité, pretože čitateľovi poskytuje možné riešenia konkrétnych situácií, 

ktoré často bývajú komplikované. Aj so zohľadnením charakteru práva sociálneho 

zabezpečenia autor uvádza aj výpočty, ktoré súvisia s dávkou vdovského/vdoveckého 

dôchodku. 

 

V prvej úvodnej kapitole autor predstavuje základnú analýzu dávok vdovského a vdoveckého 

dôchodku v rámci systému slovenského sociálneho poistenia. Kapitola obsahuje viaceré 

zaujímavé štatistické informácie, ktoré vychádzajú z údajov Sociálnej poisťovne ako napr. 

počet vyplácaných vdovských a vdoveckých dôchodkov, priemernú výšku vdovského              

a vdoveckého dôchodku, výdavky na výplatu týchto dávok. Autor poukazuje na niektoré 

základné princípy v sociálnom poistení a na spôsob, akým sa tieto princípy uplatňujú 

vo vzťahoch súvisiacich s týmito dávkami. 

 

Druhou kapitolou práce autor venuje pozornosť skúmaniu pozostalostných dôchodkov (ako 

sú - vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok) a zákonným nástrojom 

uplatnenia práva na primerané hmotné zabezpečenie pri strate živiteľa, ktoré je zakotvené 
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v Ústave Slovenskej republiky a Listine základných práv a slobôd. Poukazuje aj na 

medzinárodné dokumenty, predovšetkým na dohovory Medzinárodnej organizácie práce, 

ktoré skúmanú oblasť upravujú. Podľa autora právna úprava vdovského dôchodku 

v podmienkach Slovenskej republiky vyhovuje požiadavkám dohovorov Medzinárodnej 

organizácie práce a Rady Európy v časti upravujúcej oblasť dávok pozostalých, či dokonca 

vo viacerých smeroch predstavuje vyššiu sociálnu ochranu ako sú len minimálne požiadavky 

medzinárodných dohovorov. 

 

V tretej kapitole práce autor skúma a podáva výklad jednotlivých vývojových etáp právnej 

úpravy vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku na území Slovenskej republiky od roku 

1948 do súčasnosti. Osobitne venuje pozornosť transformačným zmenám právnej úpravy      

v dôsledku prijatia nového zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Autor porovnáva  

predchádzajúcu a nasledujúcu právnu úpravu, pričom pre prehľadnosť poukazuje na rozdiely 

i kontinuitu. Autor analyzuje podrobne aj jednotlivé zmeny počas účinnosti súčasného 

zákona a objasňuje osobitnú právnu úpravu vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku, 

ktorý bol priznaný podľa predchádzajúcej právnej úpravy, ale vyplácaný aj za účinnosti 

novšej právnej úpravy, teda za účinnosti dvoch rôznych zákonov. Autor prichádza k záveru, 

že za posledných sedemdesiat rokov právna úprava dávky vdovský dôchodok zmenila len 

v niektorých aspektoch. Za najvýznamnejšiu zmenu v oblasti právnej úpravy dôchodkov po 

zomretom manželovi/manželke, považuje autor zrovnoprávnenie nárokov na vdovský 

dôchodok a vdovecký dôchodok priznaný po 31. decembri 2003 (zjednotenie právnej úpravy 

vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku).  

 

Vo štvrtej kapitole autor podáva výklad jednotlivých zákonných podmienok nároku 

na vdovský dôchodok  a vdovecký dôchodok, ktorými sú: sociálna udalosť smrti manžela, 

trvanie manželstva ku dňu smrti a jednotlivé alternatívy splnenia tzv. poistnej podmienky. 

 

Pre priznanie určitej dávky v systéme sociálneho poistenia je skúmanie obdobia 

dôchodkového poistenia. Keďže ide o významnú skutočnosť, v piatej kapitole práce autor 

podrobnejšie skúma túto jednu z podmienok nároku na vdovský dôchodok a vdovecký 

dôchodok, a to získanie potrebného obdobia dôchodkového poistenia. Autor opisuje 

a analyzuje jednotlivé poistné obdobia (predovšetkým obdobia povinného dôchodkového 
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poistenia zamestnanca, obdobia povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo 

činnej osoby, obdobia povinného dôchodkového poistenia osôb starajúcich sa o iné osoby 

(za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát), obdobia dobrovoľného dôchodkového 

poistenia, doby zamestnania a náhradné doby získané podľa predchádzajúcich právnych 

predpisov, poistné obdobia získané na území iných štátov. Osobitne sa venuje hodnoteniu 

období výkonu služby policajtov a vojakov, pričom poukazuje na nedostatky právnej úpravy. 

V inej časti tejto kapitoly, pri analýze obdobia dobrovoľného dôchodkového poistenia, autor 

prichádza k záveru, že pre vdovu alebo vdovca je výhodné rozhodnúť sa doplatiť poistné 

dobrovoľne spätne za zomretého manžela/manželku v prípadoch, ak je účelom doplnenie 

chýbajúceho obdobia na splnenie poistnej podmienky na nárok na dôchodok, teda ak by bez 

doplatenia nárok na vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok vôbec nevznikol. 

 

V šiestej kapitole sa autor venuje analýze podmienok nároku na výplatu vdovského 

a vdoveckého dôchodku. Osobitnú pozornosť sústredil na ďalšie podmienky nároku na 

výplatu týchto dávok po uplynutí jedného roka od smrti manžela (starostlivosť 

o nezaopatrené dieťa, výchova určitého počtu detí, dovŕšenie určitého veku, invalidita 

určitého stupňa). Autor prichádza, okrem iného, k záveru, že nie je vhodná právna úprava, 

ktorá v súčasnosti nepriznáva postavenie nezaopatreného dieťaťa v prípade mladých ľudí, 

ktorí poberajú invalidný dôchodok s mierou poklesu nad 70 %. Takáto právna úprava môže 

mať totiž nepriaznivé následky aj na posudzovanie prípadného nároku na ďalšiu výplatu 

vdovského dôchodku vdovy, ktorá sa stará o takúto osobu, pretože tejto vdove nemožno 

zohľadniť v tomto prípade starostlivosť o nezaopatrené dieťa. Autor upozorňuje aj na 

niektoré nejasnosti ohľadom posudzovania podmienky výchovy dieťaťa v minulosti                  

i súčasnosti. 

 

Pre celkové uchopenie skúmaného inštitútu je dôležitý aj výpočet sumy vdovského dôchodku 

a vdoveckého dôchodku, ktorý autor rozoberá v siedmej kapitole práce. Podrobne sú 

rozoberané jednotlivé výpočtové premenné, dôležité pre správny výpočet dávky, a to  

priemerný osobný mzdový bod, obdobie dôchodkového poistenia, aktuálna dôchodková 

hodnota. Autor v tejto časti práce podáva výklad a analýzu spôsobu zvyšovania dôchodkov. 

Poukazuje, s neutrálnym hodnotovým postojom, na uplatňovanie princípov zásluhovosti 
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a solidarity pri nastavení týchto výpočtových premenných určujúcich sumu dôchodkov, ako 

aj pri nastavení každoročného zvyšovania dôchodkov. 

 

Právna úprava ako aj právna prax sa musia vysporiadať s tým, ak v dôsledku nejakej sociálnej 

udalosti vznikne nárok na rôzne dávky. Autor preto poukazuje v ôsmej kapitole práce na 

problematiku súbehov dôchodkov, konkrétne súbehu vdovského/vdoveckého dôchodku 

a iných dôchodkov. Autor podáva výklad aj právnej úpravy vyplácania viacerých 

pozostalostných dôchodkov po tom istom zomretom poistencovi a analyzuje možnosti 

a situácie, pri ktorých môže dôjsť a dochádza k takýmto súbehom. Poukazuje na rozdielnosť 

výpočtových premenných ovplyvňujúcich sumy jednotlivých dôchodkov, ktoré sa stretávajú 

u jednej osoby. Pri prípadnom súbehu vdovského dôchodku a predčasného starobného 

dôchodku, autor poukazuje napr. na to, že vdova by mala dôsledne uvážiť, či pri súčasnom 

poberaní vdovského dôchodku má alebo nemá požiadať o predčasný starobný dôchodok, 

pretože nielenže v budúcnosti bude mať nižší starobný dôchodok, ale súčasne sa nižší             

z dôchodkov bude vyplácať iba v polovičnej sume. Ak vezmeme do úvahy komplikovanosť 

právnej úpravy a neustále zmeny právnej úpravy, vzniká otázka, či (avšak nielen) táto právna 

oblasť, je pre bežného človeka ešte zrozumiteľná a či komplikovanosť právnej úpravy 

v mnohých prípadoch neznamená aj zhoršenie jeho osobnej situácie. 

 

Okrem skúmania podmienok na nárok a výplatu dávky je dôležité aj skúmanie procesnej 

stránky. Autor preto v ďalšej časti práce, v deviatej kapitole, podáva výklad správneho 

konania Sociálnej poisťovne o vdovskom/vdoveckom dôchodku a pozornosť venuje aj 

možným súdnym konaniam, predmetom ktorých sú spory o tieto dávky. Autor poukazuje, 

okrem iného, na relatívne nedávnu zmenu pri podávaní opravného prostriedku – zmenu 

z jednostupňového správneho konania pred orgánmi Sociálnej poisťovne na dvojstupňové 

správne konanie s možnosťou účastníka žiadať preskúmanie právoplatného rozhodnutia na 

základe správnej žaloby. Podľa autora súčasný model predstavuje optimálny postup, aj keď si 

je vedomý názorov, ktoré poukazujú na určité oslabenie procesnej ochrany sociálnych práv 

poistencov. 

 

Keďže v praxi nastávajú situácie, kedy poberateľ dávky neoprávnene poberá určitú dávku, 

v desiatej kapitole práce sa autor zaoberá zodpovednosťou príjemcu dôchodkovej dávky 
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za neoprávnenú výplatu vdovského a vdoveckého dôchodku. Autor prichádza k záveru, že 

vo viacerých prípadoch, v ktorých prichádza do úvahy uplatnenie takejto zodpovednosti 

príjemcu, nie je možné úspešne preukázať naplnenie všetkých zodpovednostných 

predpokladov, a to najmä z dôvodu, že súdy vo svojich rozhodnutiach  často zdôrazňujú 

predpoklad dobromyseľnosti príjemcu dávky. 

 

S prihliadnutím na skutočnosť, že mnoho osôb pracuje a žije počas svojho života v rôznych 

krajinách, z pohľadu Európskej únie sa autor v poslednej jedenástej kapitole venuje aj 

viacerým otázkam koordinácie dôchodkových dávok v nariadeniach Európskej únie, 

predovšetkým uplatnením zásad koordinácie dôchodkových nárokov vo vzťahoch vdovského 

a vdoveckého dôchodku. V tejto časti práce autor podáva prehľad a analýzu, ako sa pravidlá 

koordinácie realizujú pri priznávaní, výplate a určení sumy vdovského/vdoveckého 

dôchodku. 

 

V rámci obhajoby habilitačnej práce by som si dovolila autorovi položiť doplňujúcu otázku, 

ktorá súvisí s témou habilitačnej práce: „Môžete stručne uviesť, aké možnosti hmotného 

zabezpečenia v rámci nášho právneho systému majú pozostalí (deti, manžel/manželka) 

v prípade, ak im nevznikne nárok na vdovský/vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok?“ 

 

Záver:  

Záverom možno konštatovať, že predložená habilitačná práca Mgr. Mikuláša Krippela, PhD. 

spĺňa štandardné požiadavky kladené na habilitačné práce, v rozsahu ich aj prekračuje. 

Habilitačnú prácu možno vnímať ako solídny základ pre skúmanie dávok 

vdovského/vdoveckého dôchodku a prípadne možno uvažovať aj o publikovaní habilitačnej 

práce. 

Prácu na základe vyššie uvádzaných skutočností odporúčam na obhajobu.  

 

 

Trnava 7. 6. 2022 

 

 

         Andrea Olšovská 


