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Informácie nachádzajúce sa v tejto príručke boli pripravené a aktualizované v úzkej 

spolupráci s národnými korešpondentmi vzájomného informačného systému o 

sociálnej ochrane (Mutual Information System on Social Protection, MISSOC).  

 

 Ďalšie informácie o sieti systému MISSOC sú k dispozícii na adrese: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=815 

 

Táto príručka obsahuje všeobecný opis ustanovení v oblasti sociálneho zabezpečenia 

platných v konkrétnej krajine. Podrobnejšie informácie môžete získať v ďalších 

publikáciách siete MISSOC, ktoré sú k dispozícii na uvedenom prepojení. Tiež sa 

môžete obrátiť na príslušné orgány a inštitúcie uvedené v prílohe  k tejto príručke. 

 

Ani Európska komisia, ani žiadna osoba konajúca v jej mene nenesie zodpovednosť za 

použitie informácií, ktoré obsahuje táto publikácia. 
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Kapitola I: Všeobecné informácie, organizácia a 
financovanie 

Úvod 

Dávky litovského sociálneho zabezpečenia sa vzťahujú na tieto poistné udalosti:  

 zdravotná starostlivosť, choroba, materstvo (otcovstvo),  

 pracovné úrazy a choroby z povolania,  

 podpora pri úmrtí,  

 invalidný dôchodok,  

 starobný, predčasný, pozostalostný dôchodok,  

 nezamestnanosť, 

 rodinné dávky. 

 

Hlavnou podmienkou využívania systému sociálneho zabezpečenia je byť 

zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou a platiť príspevky. 

Národný fond sociálneho poistenia v rámci ministerstva sociálneho zabezpečenia 

a práce a jeho miestne pobočky evidujú tieto osoby do registra sociálneho poistenia. 

Všetky časti litovského sociálneho zabezpečenia sú povinné pre zamestnancov, zatiaľ 

čo iba niektoré (dôchodky, zdravotná starostlivosť, materské, rodičovské) sú povinné 

pre samostatne zárobkovo činné osoby. Samostatne zárobkovo činné osoby môžu 

dobrovoľne prispievať do iných častí.  

 

Na samostatne zárobkovo činné osoby sa nevzťahuje automaticky zdravotné poistenie 

(ale môžu sa poistiť uzavretím dobrovoľného zdravotného poistenia). Nevzťahuje sa na 

ne automaticky poistenie pracovných úrazov, chorôb z povolania a nezamestnanosti, 

ale sú automaticky poistení vzhľadom na štátny a doplnkový dôchodok s výnimkou 

samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré vlastnia jednotlivé obchodné licencie a sú 

poistené iba na poberanie štátneho dôchodku. Zdravotné poistenie (a to predovšetkým 

vecné dávky, nie peňažné dávky) je povinné pre všetky osoby s bydliskom v Litve. 

Systémy dôchodkového a zdravotného poistenia sú rozdielne pre zamestnancov a pre 

samostatne zárobkovo činné osoby (systém dávok je rovnaký pre všetkých, ale 

príspevky sa líšia). 

Organizácia sociálnej ochrany 

Sociálne zabezpečenie v Litve spravujú tieto hlavné inštitúcie: 

 Ministerstvo sociálneho zabezpečenia a práce (Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija). Jeho úlohou je rozvíjať a uplatňovať efektívny systém sociálnej pomoci, 

sociálneho poistenia a zamestnanosti v súlade s normami Európskej únie, s cieľom 

zlepšiť sociálne zabezpečenie litovských obyvateľov. Ministerstvo vypracúva politiky 

a legislatívne návrhy pre celú oblasť sociálneho zabezpečenia (okrem zdravotnej 

starostlivosti), 

 Národný fond sociálneho poistenia v rámci ministerstva sociálneho zabezpečenia 

a práce (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos, SoDra) a jeho miestne pobočky zodpovedajú za systémy 

poistenia, t. j. dôchodkové poistenie a poistenie pre prípad choroby a materstva 

(peňažné dávky), pracovného úrazu a choroby z povolania. Národný fond sociálneho 

poistenia v rámci ministerstva sociálneho zabezpečenia a práce zodpovedá aj za 
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vyberanie príspevkov do všetkých systémov a za presun týchto príspevkov do 

štátnej zdravotnej poisťovne (Valstybinė ligonių kasa), Litovského úradu práce 

(Lietuvos darbo birža) a súkromných dôchodkových poisťovní, 

 Litovský úrad práce patriaci pod ministerstvo sociálneho zabezpečenia a práce  

(Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) a jeho miestne 

pobočky sú poverené prijímaním aktívnych i pasívnych opatrení na boj proti 

nezamestnanosti, 

 miestne pobočky sociálnej pomoci sú zodpovedné za väčšinu nepríspevkových 

dávok (rodinné dávky) a za sociálne služby, 

 systém zdravotnej starostlivosti spravuje ministerstvo zdravotníctva (Sveikatos 

apsaugos ministerija) a jemu podliehajúca národná zdravotná poisťovňa v rámci 

ministerstva zdravotníctva (Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos 

ministerijo). Ministerstvo zdravotníctva plní úlohy štátnej správy v oblasti zdravotnej 

starostlivosti a uplatňuje vnútroštátnu politiku v tejto oblasti. Národná zdravotná 

poisťovňa v rámci ministerstva zdravotníctva spravuje rozpočet fondu povinného 

zdravotného poistenia, platí zmluvné inštitúcie zdravotného poistenia 

prostredníctvom územnej zdravotnej poisťovne za služby poskytované poistencom 

(vecné zdravotné a materské dávky) a kontroluje kvalitu služieb zdravotnej 

starostlivosti. 

Financovanie 

Litovské systémy sociálneho poistenia sú financované predovšetkým z príspevkov 

(poistencov a zamestnávateľov) a z daní. Výška základného príspevku zo strany 

zamestnávateľa pokrývajúca všetky poistné udalosti (okrem pracovných úrazov a 

chorôb z povolania) predstavuje 30,8 % z celkového hrubého príjmu a výška 

základného príspevku zo strany zamestnanca je 9,0 %. Výška celkového príspevku 

pokrývajúca všetky poistné udalosti teda predstavuje 39,8 %. Štát platí príspevky v 

mene niektorých kategórií osôb (čiastočná účasť na financovaní), najmä detí.  

 

Podľa litovských právnych predpisov o sociálnom zabezpečení sa odvody do poistenia 

pre prípad pracovných úrazov a chorôb z povolania líšia v závislosti stupňa pracovného 

rizika v jednotlivých podnikov a odvádza ich výlučne zamestnávateľ. Ich výška sa 

pohybuje medzi 0,18 % a 1,8 % a vypočíta sa na základe priemerného hrubého 

príjmu. 

 

Príspevky pri úmrtí a rodinné dávky nespočívajú na príspevkoch. Sú súčasťou 

všeobecného systému, ktorý môžu využívať všetky osoby majúce bydlisko v Litve. 
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Kapitola II: Zdravotná starostlivosť 

Kedy máte nárok na zdravotnú starostlivosť? 

Úrazová a pohotovostná zdravotná starostlivosť je zaručená všetkým osobám, ktoré 

majú bydlisko v Litve. Poistenci majú automaticky nárok na ostatné služby zdravotnej 

starostlivosti, pričom väčšiu časť nákladov na ošetrenie hradí poisťovateľ. Osoby, ktoré 

neplatia povinné príspevky a ktoré nie sú poistencami štátu, musia hradiť náklady na 

ošetrenie v plnej výške. K povinnému poisteniu je možné navyše uzavrieť dobrovoľné 

zdravotné poistenie.  

Aké dávky sa poskytujú? 

Náklady na tieto dávky sú pokryté z rozpočtu povinného zdravotného poistenia:  

 liečebná lekárska starostlivosť,  

 zdravotná rehabilitácia,  

 ošetrovateľská starostlivosť,  

 sociálne služby spojené s individuálnymi zdravotnými službami,  

 individuálne zdravotné vyšetrenia.  

 

Lekárska starostlivosť je spravidla bezplatná. Existuje zoznam taríf uplatňovaných v 

rámci zdravotných služieb, ktoré hradí poistenec v plnej výške. Ide napríklad o potraty 

(s výnimkou prípadov, keď je potrat vykonaný na odporúčanie lekára), manuálnej 

terapie a plastickej chirurgie. 

 

Stomatologická starostlivosť je čiastočne hradená pre dospelých (pomerný podiel si 

hradia sami) a je bezplatná pre deti do 18 rokov. Zdravotne postihnuté osoby 

a dôchodcovia majú nárok na úhradu nákladov na zubné protézy.  

Lieky, ktoré sa nachádzajú na úradnom zoznam, sú v plnej výške preplácané 

vybraným skupinám ambulantných pacientov, a to:  

 deťom vo veku do 18 rokov veku,  

 osobám uznaným za práceneschopné alebo osobám, ktoré dosiahli vek odchodu do 

dôchodku a pre ktoré sa zriaďuje úroveň na plnenie ich osobitných potrieb. 

 

Osobám trpiacim istými chorobami (osobitný zoznam) sa náklady nahradzujú do výšky 

100 %, 90 %, 80 % alebo 50 %. Dôchodcovia, osoby s invaliditou 2. stupňa alebo 

osoby, ktorých práceneschopnosť je na úrovni 60 % až 70 %, a osoby poberajúce 

sociálne dôchodky (Šalpos pensija) majú nárok na náhrady vo výške 50 %. V prípade 

hospitalizovaných poistencov je cena liekov započítaná do paušálnej ceny za 

nemocničnú starostlivosť. 

 

Protézy, okuliare a načúvacie aparáty zakúpené národnou zdravotnou poisťovňou 

(Valstybinė ligonių kasa) sú poistencom poskytované bezplatne (Valstybinė ligonių 

kasa). Osoba, ktorá si praje iný model ako ten, ktorý jej bol ponúknutý, ho však musí 

uhradiť v plnej výške. Národná zdravotná poisťovňa sčasti prepláca náklady na 

kochleárne implantáty, načúvacie pomôcky a endoprotézy (poistenci musia uhradiť 

rozdiel medzi cenou uhrádzanou národnou zdravotnou poisťovňou za rovnocenné 

zariadenie a príslušnou trhovou cenou).  
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Pobyty v sanatóriu si hradia pacienti na základe úradných základných sadzieb. Liečenie 

v sanatóriu sa prepláca do výšky 90 % deťom do 7 rokov alebo zdravotne postihnutým 

deťom do 18 rokov.  

Náklady na rehabilitáciu sú v plnej výške preplácané deťom do 18 rokov, zdravotne 

postihnutým osobám, ktorých práceneschopnosť bola ohodnotená na 60 až 100 % a 

osobám, ktoré sa zotavujú z vážnej choroby (podľa úradného zoznamu) a ktorým 

rehabilitáciu odporučil lekár.  

Ako získať zdravotnú starostlivosť? 

Každý poistenec si môže slobodne vybrať lekára a ústav zdravotnej starostlivosti na 

všetkých úrovniach tejto starostlivosti. Musí si vybrať všeobecného lekára evidovaného 

v registri všeobecných lekárov. Iba oni sú oprávnení odporučiť poistenca na vyšetrenie 

k odbornému lekárovi. Prístup k odborným lekárom je bezplatný, ak pacienta odporučí 

všeobecný lekár; iba ošetrenie u dermatovenerológa je možné bez odporúčania. 

 

V spolupráci s odbornými lekármi sú tiež oprávnení odporučiť hospitalizáciu. Tento 

systém poukazov na odborné vyšetrenie sa neuplatňuje v akútnych prípadoch. 
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Kapitola III: Peňažné nemocenské dávky 

Kedy máte nárok na nemocenské dávky? 

Poistenie peňažných nemocenských dávok je povinné pre všetkých zamestnancov 

a osoby, ktoré sú im rovnocenné.  

 

Minimálne obdobie poistenia je 3 mesiace za posledných 12 mesiacov alebo najmenej 

6 mesiacov za posledných 24 mesiacov. Nemocenské dávky sa poskytujú poistencom, 

ktorí:  

 ochorejú,  

 zostanú doma z dôvodu opatery chorého člena rodiny,  

 potrebujú liečenie v proteticko-ortopedickej nemocnici,  

 nesmú dochádzať do práce z dôvodu vyhlásenia karantény alebo zostanú doma 

starať sa o deti, ktoré nesmú ísť do predškolského zariadenia z rovnakého dôvodu,  

 sú rodičom starajúcim sa o dieťa v čase, keď je druhý rodič na materskej (resp. 

otcovskej) dovolenke, no nemôže sa starať o dieťa, pretože je chorý.  

 

Dávky nemožno poskytovať osobám:  

 ktoré sa zranili pri páchaní trestného činu,  

 ktoré úmyselne ohrozili svoje zdravie,  

 ktorých choroba je dôsledkom alkoholizmu alebo drogovej závislosti (pokiaľ nie sú 

dobrovoľne hospitalizované na účely liečenia tejto závislosti).  

Aké dávky sa poskytujú? 

Výška dávok 

Poistené osoby majú nárok na nemocenské dávky od prvého dňa. Prvé dva dni 

zamestnávateľ platí minimálne 80 % (a nie viac ako 100 %) kompenzačnej mzdy 

zamestnanca (Kompensuojamasis uždarbis). Regionálna pobočka sociálnej poisťovne 

patriacej pod ministerstvo sociálneho zabezpečenia a práce poukazuje po prvých 

dvoch dňoch 40 % a po siedmom dni 80 % priemernej mesačnej kompenzačnej mzdy. 

Mesačná kompenzačná mzda predstavuje priemernú mzdu na základe príjmu 

poistenca v troch za sebou nasledujúcich mesiacoch pred mesiacom, po ktorom 

nasledoval mesiac, v ktorom došlo k vzniku dočasnej práceneschopnosti. Nesmie 

presiahnuť 3,2-násobok štátneho poisteného príjmu za aktuálny rok, a to napriek 

tomu, že príspevky sa odvádzajú z celého príjmu. Dávky nemôžu byť nižšie ako 25 % 

štátneho poisteného príjmu v danom roku (einamųjų metų draudžiamosios pajamos). 

Doba vyplácania dávok 

Platnosť lekárskeho potvrdenia možno predlžovať počas stanoveného obdobia 

(najmenej štyri mesiace, teda 122 kalendárnych dní v prípade pokračujúcej 

práceneschopnosti). V niektorých prípadoch možno túto dobu predĺžiť na 244 

kalendárnych dní, ak práceneschopnosť má pravidelný charakter, napríklad v prípade 

osôb, ktoré sa počas posledných 12 mesiacov liečia na tuberkulózu. Ak po uplynutí 

tohto obdobia nie je daná osoba vyliečená, je jej povinnosťou obrátiť sa na úrad pre 
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posudzovanie invalidity a práceneschopnosti (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo 

tarnyba), ktorý stanoví stupeň invalidity. 

 

Zamestnanci, ktorí sú uznaní invalidnými a ktorí poberajú dôchodok zo štátneho 

sociálneho poistenia z dôvodu straty práceschopnosti (Neteko darbingumo pensija), 

môžu poberať nemocenské dávky až 90 dní ročne. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na 

pracovné úrazy ani na choroby z povolania. 

V prípade osoby, ktorá sa dá dobrovoľne hospitalizovať za účelom protialkoholického 

alebo protidrogového liečenia, môže táto osoba poberať nemocenské dávky po dobu 

najviac 14 dní. 

 

Maximálna dĺžka poskytovania dávok osobám, ktoré ošetrujú člena rodiny: 

 dospelí: 7 za sebou nasledujúcich dní počas jedného ochorenia, 

 deti do 14 rokov: 14 za sebou nasledujúcich dní počas jedného ochorenia, 

 hospitalizované deti do 7 rokov: počas celej dĺžky liečenia, ale nie viac ako 120 dní 

ročne, 

 deti do 18 rokov, ktoré trpia onkohematologickým ochorením, podrobili sa náročnej 

operácii alebo utrpeli vážne poranenie alebo popáleniny: počas celej dĺžky liečenia, 

ale nie viac ako 120 dní ročne, 

 rodič starajúci sa o dieťa v čase, keď je druhý rodič na materskej (resp. otcovskej) 

dovolenke, no nemôže sa starať o dieťa, pretože je chorý: 14 dní. 

Ako získať peňažné dávky nemocenského poistenia? 

Nemocenské dávky vyplácajú poisťovatelia (zamestnávatelia, štátne a mestské 

podniky, inštitúcie, organizácie) alebo regionálne pobočky sociálnej poisťovne patriace 

pod ministerstvo sociálneho zabezpečenia a práce. Dávky sú poskytované s výhradou 

predloženia lekárskeho potvrdenia a iných náležitých dokumentov.  
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Kapitola IV: Dávky v materstve a dávky v otcovstve 

Kedy máte nárok na dávky v materstve alebo dávky v otcovstve? 

Materské, otcovské a rodičovské peňažné dávky sa priznávajú všetkým poistencom, 

ktorí majú zaplatené príspevky minimálne za 12 mesiacov za 24 predchádzajúcich 

kalendárnych mesiacov. Uvedená minimálna lehota trvania poistenia sa nevyžaduje pri 

osobách mladších ako 26 rokov veku a pri osobách, v prípade ktorých je obdobie od 

ukončenia vzdelania do uzavretia poistenia kratšie ako tri mesiace. 

 

Na začiatku sa dávky vyplácajú matke (materská dávka, Motinystės pašalpa) a otcovi 

otcovská dávka, Tėvystės pašalpa). Následne možno vyplácať doplnkový príspevok 

tomu rodičovi (rodičovský príspevok, Motinystės/tėvystės pašalpa), ktorý prestane 

pracovať, aby sa staral o dieťa. 

 

Povinné poistenie v materstve zaručuje aj vecné dávky v prípade materstva.  

Aké dávky sa poskytujú? 

Peňažné dávky  

Materské dávky sú vyplácané počas celej doby materskej dovolenky, čo je 70 

kalendárnych dní pred pôrodom a 56 dní po pôrode. V prípade komplikácií pri pôrode 

alebo pri narodení dvojičiek a viac detí môžu byť dávky poukazované po dobu 70 dní 

po pôrode. Dávky zodpovedajú plnej kompenzačnej mzde (Kompensuojamasis 

uždarbis) (100 %) a nemali by byť nižšie ako jedna tretina štátneho poisteného 

príjmuza aktuálny rok. 

 

Dávka v otcovstve sa vypláca otcovi novonarodeného dieťaťa počas jedného mesiaca 

po narodení dieťaťa vo výške 100 % kompenzačnej mzdy otca. 

 

Rodičovská dávka sa vypláca rodičovi, ktorý odíde z práce, aby sa mohol starať 

o dieťa. Výška závisí od doby vyplácania, ktorú si rodič vyberie: ak sa poistená osoba 

rozhodne poberať dávku, kým dieťa nedosiahne vek 1 rok, výška dávky predstavuje 

100 % kompenzačnej mzdy príjemcu. Ak sa  poistená osoba rozhodne poberať dávky, 

kým dieťa nedosiahne vek 2 roky, výška dávky predstavuje 70 % kompenzačnej mzdy 

príjemcu po dosiahnutie prvých narodenín dieťaťa a 40 % kompenzačnej mzdy 

príjemcu po dosiahnutie druhých narodenín dieťaťa. Pri narodení dvojičiek a viac detí 

sa vyplácajú dávky vo výške 100 % kompenzačnej mzdy. Dávka nemôže byť nižšia 

ako jedna tretina štátneho poisteného príjmu  za aktuálny rok. Kompenzačný príjem 

nesmie presiahnuť 3,2-násobok priemerného štátneho poisteného príjmu za aktuálny 

rok, a to napriek tomu, že príspevky sa odvádzajú z celého príjmu. 

 

Príspevok v tehotenstve (Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai), ktorý sa vypočíta ako 

dvojnásobok základnej sociálnej dávky (Bazinė socialinė išmoka), čo je 260 LTL (75 

EUR), sa poskytuje tehotným ženám, ktoré nie sú oprávnené poberať materské dávky 

70 dní pred pôrodom.  
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Vecné dávky 

Vecné materské dávky zahŕňajú zdravotnú starostlivosť, nemocničnú alebo pôrodnícku 

starostlivosť, starostlivosť poskytovanú pediatrom alebo rodinným lekárom, lieky 

a pomôcky, atď. 

Ako získať dávky v materstve a dávky v otcovstve? 

Materské, otcovské a rodičovské dávky vyplácajú regionálne pobočky národného fondu 

sociálneho poistenia v rámci ministerstva sociálneho zabezpečenia a práce na základe 

predloženia vyžiadaných dokumentov dotknutou osobou. Tieto dokumenty je možné 

poslať aj prostredníctvom internetu. 

http://www.sodra.lt/index.php?cid=1989
https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/forms/pub/Login.jspx
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Kapitola V: Dávky v invalidite 

Kedy máte nárok na dávky v invalidite? 

Systém sociálneho poistenia v invalidite je povinný pre zamestnancov a samostatne 

zárobkovo činné osoby, ak svoj zárobok priznajú ako príjem z pracovnej činnosti. Je 

financovaný z príspevkov, pokrýva obyvateľstvo v produktívnom veku (zamestnancov 

a samostatne zárobkovo činné osoby) a poskytuje dôchodky pozostávajúce zo základu 

(v paušálnej výške) a doplnkovej časti (viazanej na príjem).  

Kto si môže uplatniť nárok na tieto dávky? 

Každá invalidná osoba a osoba, ktorej miera práceschopnosti je nižšia ako 55 %, 

poberá invalidný dôchodok (Neteko darbingumo pensija) alebo dôchodok sociálnej 

pomoci (Šalpos pensija). 

 

Existujú tri stupne invalidity pre deti do 18 rokov (s výnimkou tých, ktoré sú alebo boli 

poistené v systéme štátneho sociálneho poistenia): ťažká, mierna a ľahká invalidita. 

 

Miera práceneschopnosti u dospelých a u osôb mladších ako 18 rokov, ktoré sú (alebo 

boli) poistené v systéme štátneho sociálneho poistenia, sa určuje na základe 

lekárskych, funkčných, odborných a iných kritérií s cieľom posúdiť práceschopnosť 

danej osoby a jej možnosti zamestnať sa. Strata práceschopnosti je vyjadrená 

v percentách vzhľadom k miere 100 %: 

 strata práceschopnosti sa považuje za úplnú, keď je v miere 75 až 100 %, 

 čiastočná, keď je v miere 60 až 70 %, 

 čiastočná, keď je v miere 45 až 55 %. 

 

Existuje stupnica výpočtu osobitných potrieb pre osoby, ktoré dosiahli dôchodkový 

vek. 

 

Poistné plnenie je zabezpečené odo dňa podania žiadosti až do dosiahnutia 

dôchodkového veku. 

Kvalifikačné podmienky 

Minimálna doba poistenia pre vznik nároku na čiastočný dôchodok (Dalinė pensija) 

záleží od veku osoby v čase, keď sa stala invalidnou: 

 do 22 rokov veku: 2 mesiace, 

 do 23 rokov veku: 4 mesiace, 

 do 24 rokov veku: 6 mesiacov. 

 

Minimálna povinná doba poistenia sa predlžuje o 2 mesiace za každý ďalší rok veku, 

až kým osoba nedosiahne 38 rokov (minimálna povinná doba poistenia tri roky) a o 6 

mesiacov za každý ďalší rok až do veku 62 rokov (minimálna povinná doba poistenia 

15 rokov). 

 

Na vznik nároku na dôchodok v plnej výške (Visa pensija) závisí povinná doba 

poistenia potrebná na dôchodok v plnej výške od veku poberateľa: 

 do 24 rokov veku: 1 rok, 
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 od 24 do 38 rokov veku: povinná doba sa predlžuje o 4 mesiace za každý ďalší rok, 

 nad 38 rokov veku: povinná doba sa predlžuje o jeden rok za každý ďalší rok veku, 

ale nesmie presiahnuť povinnú dobu poistenia stanovenú pre starobný dôchodok 

(Senatvės pensija). 

 

Zohľadňujú sa tieto nepríspevkové obdobia: obdobia, počas ktorých sú poskytované 

nemocenské a materské dávky, rehabilitačné dávky, dávky invalidite a v 

nezamestnanosti. Okrem toho sú niektoré kategórie osôb poistené štátom. Na tieto 

obdobia sa prihliada pri výpočte nároku na dôchodok u: 

 osôb, ktoré sa starajú o dieťa mladšie ako 3 roky, 

 osôb, ktoré sa starajú o úplne invalidnú osobu, 

 osôb, ktoré vykonávajú vojenskú službu, 

 manželských partnerov diplomatov, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí, 

 duchovných a ostatných vedúcich osobností tradičných a iných náboženských 

komunít uznaných štátom, počas obdobia ich služby, 

 rehoľníčok/rehoľníkov, počas obdobia, keď pracujú v kláštoroch. 

Aké dávky sa poskytujú? 

Výška dávok v invalidite 

Výšku dávok určujú tieto faktory: 

 dĺžka trvania sociálneho poistenia, ktoré vzniklo na základe práce v rámci pracovnej 

zmluvy, 

 obdobie, ktoré uplynulo od vzniku invalidity do dôchodkového veku, 

 príjmy, z ktorých boli platené príspevky do dôchodkového poistenia. 

 

Invalidný dôchodok (Netekto darbingumo pensija) tvoria dve zložky: základný 

dôchodok a doplnkový dôchodok. 

Základný dôchodok 

Jeho výška závisí od základného dôchodku sociálneho poistenia. Na invalidné osoby, 

ktoré dosiahli požadované obdobia povinného poistenia, sa uplatňujú tieto sadzby: 

 75 až 100 % strata pracovnej schopnosti: 150 % základného dôchodku sociálneho 

poistenia, 

 60 až 70 % strata pracovnej schopnosti: 110 % základného dôchodku, 

 45 až 55 % strata pracovnej schopnosti: 55 % základného dôchodku). 

Doplnkový dôchodok 

Poskytuje sa iba osobám, ktoré preukážu povinné obdobie štátneho sociálneho 

poistenia, ktoré vzniklo na základe práce v rámci pracovnej zmluvy. Toto obdobie sa 

počíta do vzniku invalidity a prirátava sa k počtu rokov zostávajúcich do dosiahnutia 

dôchodkového veku poistenca. Ak osoba nepreukáže obdobie povinného štátneho 

sociálneho dôchodkového poistenia na poberanie invalidného dôchodku, zostávajúci 

počet rokov sa úmerne skráti. Po výpočte obdobia poistenia sa použije vzorec na 

výpočet starobného dôchodku (Senatvės pensija). 
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Zdravotne postihnutým osobám môže byť vzhľadom na ich osobitné potreby 

poskytovaný doplnkový príspevok na ošetrovateľské náklady a na náklady spojené so 

starostlivosťou (výpomoc). 

Návrat do pracovného života 

Existujú lekárske, profesijné a sociálne metódy rehabilitácie invalidných osôb: 

profesionálna rehabilitácia ako zvýšenie práceschopnosti osoby, jej odborných 

kompetencií a jej spôsobilosti zúčastňovať sa na trhu práce vďaka vzdelávacím, 

sociálnym, psychologickým, rehabilitačným a iným programom. 

Ako získať dávky v invalidite? 

Stupeň invalidity a mieru pracovnej schopnosti stanovuje úrad pre posudzovanie 

invalidity a práceschopnosti ministerstva sociálneho zabezpečenia a práce (Neįgalumo 

ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos). 

Dôchodok vypláca miestna pobočka sociálnej poisťovne patriacej pod ministerstvo 

sociálneho zabezpečenia a práce (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, SoDra).  



 
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie 

 Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Litve 

Júl 2012  15 

 

Kapitola VI: Starobné dôchodky a dávky v starobe 

Kedy máte nárok na dávky v starobe? 

Systém starobného dôchodkové poistenia je povinný pre zamestnancov a samostatne 

zárobkovo činné osoby, ak svoj zárobok priznajú ako príjem z pracovnej činnosti. Je 

financovaný z príspevkov, pokrýva obyvateľstvo v produktívnom veku (zamestnancov 

a samostatne zárobkovo činné osoby) a poskytuje dôchodky pozostávajúce zo základu 

(v paušálnej výške) a doplnkovej časti (viazanej na príjem).  

Kvalifikačné podmienky 

Minimálne obdobie účasti na systéme poistenia je 15 rokov. Na uplatnenie nároku na 

dôchodok v plnej výške je potrebných 30 rokov poistenia. Obdobia, počas ktorých 

prijímateľ poberá nemocenské a materské dávky, rehabilitačné dávky a dávky 

v nezamestnanosti, sa zohľadňujú. Niektoré kategórie osôb sú okrem toho poistené 

štátom. 

 

Dôchodkový vek pre štandardný dôchodok je 62 rokov a 8 mesiacov v prípade mužov 

a 60 rokov a 4 mesiace v prípade žien. Dôchodkový vek sa každoročne zvyšuje o 4 

mesiace v prípade žien a o dva mesiace v prípade mužov až po dosiahnutie hranice 65 

rokov pre obe pohlavia v roku 2026. 

 

Podanie žiadosti o dôchodok je možné odložiť až o päť rokov. Dôchodok bude 

navýšený o 8 % sumy vypočítanej v čase podania žiadosti za každý ukončený rok 

činnosti po zákonom stanovenom dôchodkovom veku. Toto percento môže byť 

zmenené rozhodnutím národného fondu sociálneho poistenia v rámci ministerstva 

sociálneho zabezpečenia a práce (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, SoDra). 

Aké dávky sa poskytujú? 

Starobný dôchodok sa skladá z dvoch častí: základný dôchodok a doplnkový 

dôchodok. Základný starobný dôchodok sa rovná 110 % základného dôchodku a je 

rovnaký pre všetkých poistencov, ktorí preukážu povinnú dĺžku platenia príspevkov do 

štátneho sociálneho poistenia starobného dôchodku (u tých, ktorí túto dĺžku 

nepreukážu, je základný dôchodok úmerne znížený). Doplnkový starobný dôchodok sa 

vypočítava pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré boli 

doplnkovo poistené. Plná výška starobného dôchodku sa počíta podľa špeciálneho 

vzorca, pričom sa zohľadní vývoj odvádzania príspevkov poistencom a výška jeho 

mzdy. U osoby, ktorá má dôchodkové sporenie (2. pilier), je doplnkový starobný 

dôchodok zo sociálneho poistenia znížený podľa miery sporenia a sadzieb doplnkového 

dôchodku vzhľadom k príspevkom na starobný dôchodok sociálneho poistenia. 

 

Základný dôchodok môže byť valorizovaný na základe vládneho rozhodnutia. 

Doplnkový dôchodok sa upravuje podľa štátneho poisteného príjmu za aktuálny rok. 
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Ako získať dávky v starobe? 

Žiadosť o dôchodok treba podať na miestnej pobočke národného fondu sociálneho 

poistenia v rámci ministerstva sociálneho zabezpečenia a práce (Valstybinio socialinio 

draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, SoDra). 
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Kapitola VII: Pozostalostné dávky 

Kedy máte nárok na pozostalostné dávky? 

Systém pozostalostných dôchodkov (Našlių pensija) ustanovuje pre pozostalých po 

zamestnancoch a samostatne zárobkovo činných osobách dávky viazané na nárok 

zosnulého na dôchodok.  

 

Na dôchodky, ktoré sa začali vyplácať pred 1. januárom 2007 a po tomto termíne, sa 

vzťahujú odlišné pravidlá. Tu sú opísané najmä pravidlá vzťahujúce sa na dôchodky, 

ktoré sa začali vyplácať po 1. januári 2007. Podrobnejšie informácie získate 

v národnom fonde sociálneho poistenia v rámci ministerstva sociálneho zabezpečenia 

a práce.  

Na pozostalostné dávky majú nárok: 

 vdovy a vdovci, 

 deti, vrátane osvojených detí a nevlastných detí , ak už nepoberajú pozostalostný 

dôchodok po biologickom rodičovi. 

Podmienky 

V čase úmrtia musia mať poistené osoby nárok na invalidný dôchodok alebo starobný 

dôchodok štátneho zo sociálneho poistenia a mali by mať minimálny záznam 

odvedených príspevkov do štátneho dôchodkového poistenia alebo rovnocenný 

záznam potrebný na vznik nároku na dôchodok príslušného druhu, ktorý vznikol 

prácou v podnikoch, agentúrach alebo organizáciách v Litve, členských štátoch 

Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (s výnimkou politických 

väzňov, rehabilitovaných deportovaných osôb, ktorým boli roky protizákonného 

väznenia alebo deportácie prirátané na ich sociálne konto). 

 

Pozostalý manželský partner musí spĺňať tieto podmienky: 

 vdovec alebo vdova dosiahol/dosiahla dôchodkový vek, bez ohľadu na jeho/jej vek v 

čase úmrtia manželského partnera, 

 pozostalý manželský partner uznaný úplne alebo čiastočne práceneschopný a spĺňa 

jednu z týchto podmienok:  

bol uznaný práceneschopným pred úmrtím manželky/manžela alebo v nasledujúcich 5 

rokoch, 

bol uznaný práceneschopným, keď sa staral o deti zosnulej osoby, 

 manželských partner, ktorý nemal zo zosnulým deti, má nárok na dôchodok len v 

tom prípade, ak od registrácie sobáša v súlade so stanoveným postupom do dňa 

úmrtia zosnulého uplynul najmenej 1 rok. 

 

V prípade, že pozostalý manželský partner uzavrie nové manželstvo, stráca nárok na 

pozostalostný dôchodok. 

 

Vekové hranice sú stanovené pre deti: 

 do 18 rokov veku, 

 pre študentov denného štúdia v niektorých vzdelávacích zariadeniach až do získania 

diplomu alebo do veku 24 rokov, 
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 pre osoby uznané invalidnými pred dosiahnutím veku 18 rokov nie je stanovená 

žiadna hranica. 

Podpora pri úmrtí 

Príspevok pri úmrtí (Laidojimo pašalpa) je univerzálny príspevok (nepríspevkový) 

vyplácaný v prípade úmrtia osôb s trvalým pobytom, štátneho príslušníka tretej 

krajiny s povolením na trvalý pobyt v Litve na účely výkonu vysokokvalifikovaného 

zamestnania a osôb, ktoré majú v Litve status utečenca, alebo dieťaťa, ktoré sa mŕtve 

narodilo (po najmenej 22 týždňoch tehotenstva). 

 

Bližšie informácie o tomto príspevku sa nachádzajú v časti týkajúcej sa dávok 

v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania. 

Aké dávky sa poskytujú? 

Pozostalostný dôchodok (Našlių pensija)) je paušálna dávka rovnajúca sa výške 

základného pozostalostného dôchodku schváleného vládou Litovskej republiky [v 

súčasnosti 70 LTL (20 EUR)]. 

 

Sirotský dôchodok (Našlaičio pensija) sa počíta na základe invalidného dôchodku 

(Netekto darbingumo pensija) alebo starobného dôchodku (Senatvės pensija). Rovná 

sa 50 % invalidného dôchodku zo štátneho sociálneho poistenia, ktorý by bol zosnulý 

poberal v prípade zníženia jeho práceschopnosti o 60 až 70 %, ak by nedosiahol 

dôchodkový vek, alebo výške starobného dôchodku zo štátneho sociálneho poistenia, 

na ktorý by bol mal zosnulý nárok v prípade dosiahnutia dôchodkového veku. 

  

Ak nárok na dôchodok vzniká dvom alebo viacerým deťom (aj adoptovaným), 

dôchodok je rozdelený medzi ne rovnakým dielom, pričom nesmie presiahnuť 100 % 

výšky dôchodku zosnulého. V prípade straty oboch rodičov je sirotský dôchodok 

priznaný za oboch rodičov. 

 

Dôchodky na sociálnu pomoc sirotám sa vyplácajú deťom, ktoré nemajú nárok na 

vyššie alebo rovnaké dôchodky zo sociálneho poistenia (alebo iné dôchodky), vo výške 

zodpovedajúcej polovici základného dôchodku pre každé dieťa. Ak má na poberanie 

tohto dôchodku nárok štyri a viac detí (vrátane adoptívnych detí) zosnulej osoby, 

dôchodok na sociálnu pomoc sirotám sa vypláca rovnakým dielom všetkým deťom 

(vrátane adoptívnych detí) zosnulej osoby v celkovej výške zodpovedajúcej 1,5 

násobku základného dôchodku. 

Podpora pri úmrtí 

Príspevok pri úmrtí (Laidojimo pašalpa) sa rovná šesťnásobku vládou stanovenej 

základnej sociálnej dávky (Bazinė socialinė išmoka). Základná sociálna dávka je 130 

LTL (38 EUR); príspevok pri úmrtí sa teda rovná 1 040 LTL (301 EUR). 

Ako získať pozostalostné dávky? 

Žiadosť treba podať na miestnej pobočke národného fondu sociálneho poistenia v 

rámci ministerstva sociálneho zabezpečenia a práce (Valstybinio socialinio draudimo 

fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, SoDra). 
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Kapitola VIII: Dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a 
chorobami z povolania 

Kedy máte nárok na dávky v súvislosti v pracovnými úrazmi a 
chorobami z povolania? 

Tento systém sociálneho poistenia je financovaný predovšetkým z príspevkov 

zamestnávateľov. Všetkým zamestnancom poskytuje dávky viazané na príjem. 

Poberateľmi sú zamestnanci a osoby im rovnocenné. Nie je možné uzavrieť dobrovoľné 

poistenie v štátnom systéme. Samostatne zárobkovo činné osoby sa môžu dobrovoľne 

poistiť proti pracovným úrazom v súkromných poisťovniach. 

 

Pokryté sú tieto riziká: 

 pracovné úrazy: úraz, ku ktorému dôjde v pracovnom prostredí a ktorého 

následkom je úplná alebo čiastočná strata práceschopnosti zamestnanca, alebo 

dokonca jeho smrť. Nevyžaduje sa žiadne minimálne obdobie účasti na systéme 

poistenia, 

 úrazy, ku ktorým dôjde na ceste medzi bydliskom a prácou, 

 choroby z povolania. Zoznam chorôb z povolania bol stanovený vládny dekrétom z 

30. novembra 1994. Nevyžaduje sa žiadne kvalifikačné obdobie. 

 

K ďalším dávkam v rámci tohto systému patria: 

 dávky (vecné i peňažné) v prípade dočasnej práceneschopnosti, 

 dávky v prípade trvalej práceneschopnosti, 

 dávky prípade úmrtia. 

Kto má nárok na dávky v prípade úmrtia? 

Vdovci a vdovy si môžu uplatniť nárok na poistnú dávku, ak bol zosnulý v čase úmrtia 

nimi vyživovaný a: 

 ak nepracujú a starajú sa o deti (vrátane adoptívnych detí), vnukov alebo 

súrodencov zosnulého do veku 8 rokov, 

 ak dosiahli dôchodkový vek, alebo, 

 ak sú zdravotne postihnutí (na dávku majú nárok len počas trvania zdravotného 

postihnutia). 

 

Každý poberateľ dostáva dávku rovnajúcu sa pravidelnej náhrade za stratu 

práceschopnosti, ktorú by bol poberal zosnulý, vydelenú počtom poberateľov plus 

jeden. Ak teda majú nárok na dávku štyri osoby, každá z nich bude poberať pätinu 

dôchodku pre práceneschopnosť zosnulého. Táto suma sa vypláca navyše k ďalším 

dávkam. 

 

Siroty zosnulého môžu poberať dávku, ak boli v čase úmrtia zosnulého ním vyživované 

a ak spĺňajú tieto vekové hranice: 

 mať menej ako 18 rokov, alebo 

 byť študentom denného štúdia vo veku menej ako 24 rokov. 

 

Siroty môžu poberať náhrady len za jedného rodiča; majú právo vybrať si, za ktorého. 
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Invalidné osoby majú nárok na dôchodok len po dobu trvania invalidity. 

 

Vyživovaní rodičia a ostatní členovia rodiny si na náhradu môžu uplatniť nárok, ak 

v čase úmrtia zosnulého boli ním vyživovaní (najmä rodičia, adoptívni rodičia a 

súrodenci) a: 

 ak nepracujú a starajú sa o deti (vrátane adoptívnych detí), vnukov alebo 

súrodencov zosnulého do veku 8 rokov, 

 ak dosiahli dôchodkový vek, alebo, 

 ak sú zdravotne postihnutí (na dávku majú nárok len po dobu trvania zdravotného 

postihnutia). 

Aké dávky sa poskytujú? 

Dávky v prípade dočasnej práceneschopnosti 

Vecné dávky 

Patrí sem: 

  slobodná voľba lekára alebo nemocnice, 

 náhrada nákladov v plnej výške príslušným orgánom. 

 

Dĺžka poskytovania vecných dávok nie je obmedzená. 

 

Peňažné dávky 

V prípade dočasnej práceneschopnosti neexistuje čakacia lehota na peňažné dávky. 

Tieto dávky sa poskytujú až do uzdravenia alebo do uznania invalidity. Ich výška 

predstavuje 100 % priemernej mesačnej kompenzačnej mzdy, teda priemernej mzdy 

na základe príjmu poistenca v troch za sebou nasledujúcich mesiacoch pred 

mesiacom, po ktorom nasledoval mesiac, v ktorom došlo k vzniku dočasnej 

práceneschopnosti. 

 

Paušálna kompenzačná náhrada za stratu práceschopnosti je vyplácaná vo výške: 

 10 % mesačnej kompenzačnej mzdy za posledných 24 mesiacov, ak je 

práceschopnosť obmedzená o menej ako 20 %. Táto suma je strojnásobená v 

prípade trvalej práceneschopnosti, 

 20 % mesačnej kompenzačnej mzdy za posledných 24 mesiacov, ak je 

práceschopnosť obmedzená o 20 až 30 %. Táto suma je strojnásobená v prípade 

trvalej práceneschopnosti. 

Dávky v prípade trvalej práceneschopnosti, 

Minimálna miera práceneschopnosti, pri ktorej vzniká nárok na náhradu, je 30 %. 

Úrad pre posudzovanie invalidity a práceneschopnosti (Neįgalumo ir darbingumo 

nustatymo tarnyba) stanovuje stupeň práceneschopnosti. Tento stupeň možno 

kedykoľvek prehodnotiť, zákon však neustanovuje žiadne pravidelné preskúmanie. 

Pravidelná náhrada za stratu práceschopnosti je vyplácaná mesačne. Vypočítava sa 

podľa osobitného vzorca. 

Dávky prípade úmrtia. 

Maximálna výška pre všetkých prijímateľov sa líši podľa ich počtu. Všetci prijímatelia 

dostávajú rovnakú sumu. Dávka priznaná každému z nich sa rovná pravidelnej 
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náhrade za stratu práceschopnosti, ktorú poberal alebo by bol poberal zosnulý, 

vydelenú počtom poberateľov plus jeden (napríklad, ak sú štyria poberatelia, každý 

dostane jednu pätinu dôchodku). 

 

Paušálna suma sa rovná 100-násobku štátneho poisteného príjmu za aktuálny rok 

platného v mesiaci poukázania dávky. 

 

Je rozdelená rovnakým dielom medzi týchto členov rodiny zosnulého: 

 manželského partnera, 

 deti do veku 18 rokov (24 rokov, ak sú študentmi denného štúdia), 

 deti zosnulého narodené po jeho smrti, 

 rodičov, ak nepracujú a boli zosnulým vyživovaní v čase jeho úmrtia. 

Ako získať dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z 

povolania? 

Národný fond sociálneho poistenia v rámci ministerstva sociálneho zabezpečenia a 

práce (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, SoDra) a jeho miestne pobočky zodpovedajú za systémy poistenia 

vrátane poistenia pre prípad pracovných úrazov a chorôb z povolania. Žiadosti treba 

adresovať priamo na ne. 
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Kapitola IX: Rodinné dávky 

Kedy máte nárok na rodinné dávky? 

Ide o univerzálny systém financovaný z daní, v rámci ktorého sa poskytuje paušálna 

dávka všetkým osobám s trvalým pobytom, cudzím štátnym príslušníkom s povolením 

na trvalý pobyt v Litve, ktorí sú pestúnmi dieťaťa s litovským občianstvom, a štátnym 

príslušníkom tretích krajín s povolením na trvalý pobyt v Litve na účely výkonu 

vysokokvalifikovaného zamestnania. 

Aspoň jeden z rodičov dieťaťa by mal patriť do jednej z uvedených kategórií. Dieťa by 

malo mať stále bydlisko u tohto rodiča alebo prechodné bydlisko v Litve. Malo by žiť 

v jednej z krajín Európskej únie alebo na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo 

Švajčiarsku. 

Deti cudzej štátnej príslušnosti by mali mať trvalý pobyt v Litve a mať v Litve pestúna 

(alebo tam byť v náhradnej starostlivosti) alebo by im mali pestúna (alebo náhradnú 

starostlivosť) zabezpečiť príslušné inštitúcie v Litve. 

Aké dávky sa poskytujú? 

Výška dávok vychádza zo základnej sociálnej dávky (bazinė socialinė išmoka), ktorá 

sa v minulosti označovala ako životné minimum. Základnú sociálnu dávku stanovuje 

vláda a jej výška je v súčasnosti 130 LTL (38 EUR) mesačne. 

Prídavky na deti 

Existujú tieto sadzby prídavkov na deti: 

 0,75 základnej sociálnej dávky za každé dieťa vychovávané v rodine alebo 

umiestnené do starostlivosti v rodine vo veku menej ako dva roky, ak  je mesačný 

príjem na jedného člena rodiny nižší ako 1,5-násobok sumy štátom podporovaného 

príjmu [525 LTL (152 EUR)], 

 0,40 základnej sociálnej dávky za každé dieťa vychovávané v rodine alebo 

umiestnené do starostlivosti náhradnej rodiny vo veku od dvoch do siedmich rokov 

(resp. vo veku od dvoch do 18 rokov v rodinách s troma a viacerými deťmi vrátane 

adoptívnych detí), ak je mesačný príjem na jedného člena rodiny nižší ako 1,5-

násobok sumy štátom podporovaného príjmu [525 LTL (152 EUR)]. 

Príspevok na dieťa 

Príspevok na dieťa (Vienkartinė išmoka gimus kūdikiui) sa vypláca jednému z rodičov 

(alebo poručníkovi) alebo jedinému rodičovi (alebo poručníkovi) za každé narodené 

alebo adoptované dieťa. Výška príspevku na každé dieťa sa rovná 11-násobku 

základnej sociálnej dávky (Bazinė socialinė išmoka). 

Príspevok pre slobodných rodičov 

Platby určené deťom, ktoré navštevujú predškolské zariadenie, sa môžu znížiť o 50 %.  
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Dávka na dieťa branca 

Dávka na dieťa branca (Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui) sa vypláca počas 

obdobia povinnej vojenskej služby na každé dieťa vojaka. Výška tejto dávky sa rovná 

1,5 násobku základnej sociálnej dávky. 

Pestúnske (poručnícke) dávky 

Pestúnske (poručnícke) dávky [Globos (rūpybos) išmoka] sa poskytuje poručníkovi 

dieťaťa (osobe, rodine, sociálnej rodine alebo neštátnemu, štátnemu či obecnému 

zariadeniu pestúnskej starostlivosti), ktorému bolo dieťa, v zmysle zákona, zverené do 

starostlivosti. V prípade dieťaťa umiestneného do pestúnskej starostlivosti v rodine, 

sociálnej rodine alebo v  zariadení starostlivosti o deti sa mesačná pestúnska 

(poručnícka) dávka rovná 4-násobku základnej sociálnej dávky na každú sirotu alebo 

dieťa umiestnené do náhradného domova až do veku 18 rokov. 

Za každé dieťa umiestnené do pestúnskej starostlivosti v v sociálnej rodine sa bude 

vyplácať mesačný prídavok pestúnskej (poručníckej) dávky [Globos (rūpybos) išmokos 

tikslinis priedas], ktorý sa rovná 4-násobku základnej sociálnej dávky a slúži na 

zabezpečenie sociálnych činností rodiny. 

Ak má dieťa nárok na sirotský dôchodok a/alebo na výživné, výška dávky sa rovná 

rozdielu medzi 4-násobkom základnej sociálnej dávky a týmito príspevkami. Ak po 

uplynutí poručníctva (pestúnstva) dieťa pokračuje v štúdiu podľa určeného programu 

alebo je sirota, dávka sa bude vyplácať po dobu trvania štúdia, maximálne však po 

dosiahnutie veku 24 rokov. Táto dávka sa nebude vyplácať osobám, ktoré sa zapíšu 

viac ako dvakrát do školy z rovnakej skupiny škôl. 

Príspevok na bývanie (Vienkartinė išmoka įsikurti) 

Osobám umiestneným do poručníckej výchovy (pestúnstva) sa po uplynutí poručníctva 

poskytne príspevok vo výške 75-násobku základnej sociálnej dávky. 

 

Informácie o tehotenských dávkach, materských, otcovských a rodičovských dávkach 

sa nachádzajú v časti o dávkach v materstve a dávkach v otcovstve. 

Ako získať rodinné dávky? 

Miestne pobočky sociálnej pomoci sú zodpovedné za väčšinu rodinných dávok 

a žiadosti treba podávať priamo im.  
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Kapitola X: Nezamestnanosť 

Kedy máte nárok na dávky v nezamestnanosti? 

Poistenie v nezamestnanosti (Nedarbo draudimo išmoka) je systém povinného 

sociálneho poistenia pre zamestnancov. Dávky v rámci tohto systému sú viazané na 

príjem. 

 

Oprávnené sú tieto osoby:všetci zamestnanci, vrátane tých, ktorí zastávajú volenú 

funkciu vo volených orgánoch, štátnych zamestnancov, národných politikov, 

vojakov, zamestnancov štátneho vyšetrovacieho úradu a úradu národnej 

bezpečnosti, 

 vojenskí zamestnanci, ktorí ukončili povinnú základnú vojenskú službu alebo inú 

službu národnej obrany alebo ktorí boli oslobodení od týchto služieb po absolvovaní 

minimálne polovice určenej doby, 

 nezamestnaní, ktorí nastúpili na rodičovskú dovolenku z dôvodu starostlivosti o deti 

vo veku 1 až 3 rokov. 

Kvalifikačné podmienky 

Nárok na dávky v nezamestnanosti podlieha týmto podmienkam:  

 byť nezamestnaný,  

 byť v produktívnom veku,  

 nenavštevovať denné štúdium vo vzdelávacích zariadeniach,  

 preukázať minimálne obdobie poistenia,  

 byť evidovaný na úrade práce,  

 aktívne si hľadať prácu a byť pripravený prijať ponuky práce alebo sa zúčastňovať na 

aktívnych opatreniach v rámci politiky trhu práce,  

 nepoberať nemocenské a/alebo materské (otcovské) dávky ani dôchodok sociálneho 

poistenia.  

 

Minimálne obdobie poistenia je 18 mesiacov počas 3 rokov predchádzajúcichevidencii 

na úrade práce. Existujú výnimky pre niektoré kategórie nezamestnaných, ktorí 

odvádzali príspevky, ale nespĺňajú podmienku potrebnej dĺžky trvania poistenia (ak 

boli prepustení na podnet zamestnávateľa napriek tomu, že sa nedopustili chyby, 

atď.). Existujú tiež výnimky pre nezamestnaných, ktorí neprispievali.  

 

Čakacie obdobie je 7 kalendárnych dní alebo časové obdobie, počas ktorého bolo 

bývalému zamestnancovi vyplácané odstupné. Ak sa zamestnanec stal 

nezamestnaným z vlastného zavinenia, čakacie obdobie je 3 mesiace.  

 

Dávka poistenia v nezamestnanosti sa neposkytuje, ak osoba:  

 odmietla ponuku práce, pokiaľ táto ponuka zodpovedala jej odborným 

predpokladom a zdravotnému stavu a ak sa pracovisko nachádzalo v primeranej 

vzdialenosti od jej bydliska,  

 sa bez závažného dôvodu odmietla zúčastňovať na aktívnych opatreniach politiky 

trhu práce vypracovaných v rámci individuálneho akčného plánu, 
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 sa bez závažného dôvodu nedostavila na úrad práce v stanovených termínoch, s 

cieľom uchádzať sa o ponuku práce alebo zúčastniť sa na aktívnych politikách trhu 

práce,  

 sa odmietla podrobiť zdravotnej prehliadke na účely určenia jej pracovnej 

spôsobilosti.  

 

Nie je prijatá žiadna sankcia, ak nezamestnaný môže preukázať závažné dôvody 

stanovené zákonom (napríklad prírodná katastrofa, úraz, úmrtie príbuzného, dieťaťa 

alebo manžela/manželky, atď.). 

Aké dávky sa poskytujú? 

Dávka poistenia v nezamestnanosti zahŕňa pevnú zložku a pohyblivú zložku. Pevná 

zložka sa rovná štátom dotovanému príjmu (Valstybės remiamos pajamos) 350 LTL 

(101 EUR), zatiaľ čo pohyblivá zložka je viazaná na posledný poistený príjem 

nezamestnaného. Výška dávok v nezamestnanosti nemôže prekročiť 650 LTL 

(188 EUR) (do 31. decembra 2012).  

 

Plná výška dávky sa poukazuje počas prvých troch mesiacov nezamestnanosti. V 

ďalších mesiacoch až do konca obdobia poskytovania tejto dávky je jej pohyblivá 

zložka znížená o 50 %.  

 

Dávku poistenia v nezamestnanosti možno kumulovať s príspevkom na odborné 

vzdelávanie, ktorá je priznaná každému nezamestnanému, keď sa zúčastňuje kurzov.  

 

Dávka nemôže byť nižšia ako štátom dotovaný príjem, ale nesmie ani presiahnuť 70 % 

poisteného príjmu stanoveného vládou v danom roku (einamųjų metų draudžiamosios 

pajamos).  

 

Dĺžka obdobia poskytovania dávky poistenia v nezamestnanosti (Nedarbo draudimo 

išmoka) závisí od počtu odpracovaných rokov:  

 menej ako 25 odpracovaných rokov: 6 mesiacov,  

 25 až 30 odpracovaných rokov: 7 mesiacov,  

 30 až 35 odpracovaných rokov: 8 mesiacov,  

 nad 35 odpracovaných rokov: 9 mesiacov.  

 

Poukazovanie dávky poistenia v nezamestnanosti je ukončené, ak si jej poberateľ 

nájde zamestnanie alebo sa stane samostatne zárobkovo činnou osobou. 

Dávky pre staršie nezamestnané osoby a predčasný dôchodok 

Dĺžka obdobia poskytovania dávky poistenia v nezamestnanosti je predĺžená o 2 

mesiace u osôb, ktorým do dosiahnutia dôchodkového veku chýba menej ako 5 rokov. 

 

Nezamestnané osoby, ktoré boli poistené počas 30 rokov a budú do piatich rokov 

oprávnené poberať starobný dôchodok v plnej výške, môžu podať žiadosť o predčasný 

dôchodok podľa zákona o predčasnom priznaní starobných dôchodkov štátneho 

sociálneho poistenia (Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio 

mokėjimo įstatymas). 
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Ako získať dávky v nezamestnanosti? 

Žiadosti je potrebné poslať na miestne pobočky litovského úradu práce (Lietuvos 

darbo birža).  

 

Kapitola XI: Minimálne zdroje 

Kedy máte nárok na dávky v súvislosti s minimálnymi zdrojmi? 

Existujú dva hlavné nepríspevkové systémy pre zaručené minimálne zdroje: peňažná 

sociálna pomoc a dôchodok sociálnej pomoci. Okrem toho existujú iné dávky 

životného minima.  

 

Peňažná sociálna pomoc vychádza z posúdenia majetkových pomerov príjemcu. 

Predmetné dávky sa teda priznajú až po posúdení príjmu a hodnoty majetku danej 

osoby. Dôchodok sociálnej pomoci vychádza len z posúdenia majetkových pomerov 

príjemcu. 

Peňažná sociálna podpora  

Peňažná sociálna pomoc (Piniginė socialinė parama) sa poskytuje rodinám 

a osamotene žijúcim osobám s trvalým pobytom, ktoré si nedokážu zabezpečiť 

dostatočné zdroje na živobytie. Od žiadateľov o peňažnú sociálnu pomoc sa v prvom 

rade vyžaduje, aby si sami zabezpečili čo najvyšší príjem. Peňažnú sociálnu pomoc 

tvorí sociálna dávka (Socialinė pašalpa), náhrada za výdavky na vykurovanie, teplú 

a pitnú vodu (Būsto šildymo išlaidų, karšto ir geriamojo vandens išlaidų 

kompensacijos). 

 

Tieto dávky možno poskytovať, ak osoba žijúca sama alebo aspoň jeden 

z manželských partnerov/osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pracuje, alebo aj ak 

nepracujú, pretože ide o: 

 študentov denného štúdia (do dosiahnutia veku 24 rokov), 

 dôchodcov, jednotlivcov, ktorí už dovŕšili vek odchodu do dôchodku, alebo osoby so 

zdravotným postihnutím, 

 osoby starajúce sa o chorého rodinného príslušníka alebo o rodinného príslušníka so 

zdravotným postihnutím, 

 osoby zaevidované ako nezamestnané na miestnej pobočke litovského úradu práce 

(Lietuvos darbo birža) alebo v rámci služieb zamestnanosti v inom členskom štáte, 

ktoré poberajú dávky v nezamestnanosti (Nedarbo darudimo išmoka), 

 osoby starajúce sa o dieťa vo veku menej ako tri roky, alebo vo veku menej ako 

osem rokov v prípade, ak dieťa na základe lekárskeho odporúčania nenavštevuje 

vzdelávaciu inštitúciu, alebo ak nemá možnosť navštevovať predškolskú vzdelávaciu 

inštitúciu atď. 

Dôchodok sociálnej pomoci 

Dôchodok sociálnej pomoci slúži na zabezpečenie minimálnej úrovne životných 

podmienok osôb s trvalým pobytom, ktoré sú vystavené mimoriadnemu sociálnemu 

riziku, t. j. osoby s postihnutím, osoby v dôchodkovom veku, postihnuté matky alebo 

matky na dôchodku s viacerými deťmi a postihnuté osoby alebo osoby na dôchodku 
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starajúce sa o postihnutých rodinných príslušníkov. Dôchodok sociálnej pomoci sa 

vypláca osobám, ktoré nemajú nárok na dávky z rozpočtu národného fondu sociálneho 

poistenia v rámci ministerstva sociálneho zabezpečenia a práce (Valstybinis socialinio 

draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, SoDra), alebo 

ktorých dávky z rozpočtu národného fondu sociálneho poistenia sú veľmi malé.  

Ďalšie dávky 

Sociálne dávky sa od roku 1995 už nepriznávajú, ale sú vyplácané osobám, ktoré na 

ne mali nárok pred 1. januárom 1995. V roku 2004 boli upravené na základe indexu 

spotrebiteľských cien a zvýšené po schválení nového základného dôchodku sociálneho 

poistenia. Pred zmenou v roku 2004 boli tieto dôchodky vyplácané vo výške z 

decembra 1994. 

 

Náhrada na dopravu pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré majú problémy 

s pohyblivosťou 

Zdravotne postihnuté osoby s problémami s pohyblivosťou majú nárok: 

 na poberanie náhrady na dopravu vo výške 0,25-násobku základnej sociálnej dávky 

na mesiac, 

 každých 6 rokov na poukázanie náhrady na kúpu a technické upravenie osobitného 

vozidla v maximálnej výške 32-násobku základnej sociálnej dávky. 

Aké dávky sa poskytujú? 

Peňažná sociálna podpora 

Sociálne dávky  

Mesačná výška tejto dávky sa rovná 100 % rozdielu medzi skutočným príjmom rodiny 

alebo osoby žijúcej osamotene a štátom podporovaným príjmom (Valstybės remiamos 

pajamos), ktorého výška je 350 LTL (101 EUR) na osobu mesačne za prvého člena 

rodiny vrátane prípadov, keď bola sociálna dávka priznaná iba dieťaťu (deťom), 80 % 

za druhého člena a 70 % za tretieho a ďalších členov rodiny. 

 

Sociálne dávky sa priznávajú na obdobie troch mesiacov. Začiatok ich vyplácania je 

stanovený na prvý deň mesiaca, v ktorom bola predložená príslušná žiadosť, za 

predpokladu, že predmetná osoba žijúca osamotene alebo predmetní členovia rodiny 

na ňu majú nárok. 

 

Ak sa situácia nezmení, sociálne dávky možno danej osobe znova priznať (počet 

obnovení poberania týchto dávok nie je obmedzený). 

 

Náhrada za výdavky na vykurovanie, teplú vodu a pitnú vodu  

Rodina by nemala za vykurovanie platiť viac ako 20 % z rodinného príjmu, ktorý 

prekračuje štátom podporovaný príjem (valstybės remiamos pajamos)  [t. j. 350 LTL 

(101 EUR)] na jedného člena rodinyna vykurovanie ubytovania štandardnej veľkosti; 

5 % z rodinného príjmu za základný štandard teplej vody; 2 % z rodinného príjmu za 

základný štandard pitnej vody. 

 

Náhrada sa priznáva na obdobie troch mesiacov od dátum vzniku nároku. 

 

Rodiny alebo samostatne žijúce osoby, ktoré vlastnia bývanie (byt) v bytovom dome 

a ktoré majú nárok na náhrady za výdavky na vykurovanie, majú nárok na náhrady 
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výdavkov na pôžičku, ktorú si vzali spolu s ďalšími vlastníkmi na účely renovácie 

(modernizácie) budovy. 

Dôchodok sociálnej pomoci 

Jeho výška závisí od vládou stanoveného základného dôchodku sociálneho poistenia a 

koeficientu, ktorý sa môže pohybovať od 0,75 do 2,0 v závislosti od jednotlivých 

skupín prijímateľov [270 LTL (78 EUR) až 720 LTL (209 EUR)]. Pri určovaní výšky 

podpory sa zohľadňujú tieto faktory: počet detí, ktoré matka porodila a vychovala (päť 

alebo menej), počet rokov opatrovania osoby so zdravotným postihnutím (15 rokov 

alebo menej), vek osoby so zdravotným postihnutím v čase, keď sa jej prizná 

invalidita, a stupeň invalidity. 

 

Dôchodky sociálnej pomoci sa vyplácajú odo dňa vzniku nároku. Môžu sa však priznať 

so spätnou platnosťou, a to do 12 mesiacov pred odoslaním všetkých dokumentov 

súvisiacich s udelením dôchodku sociálnej pomoci na úrady miestnej samosprávy. 

Vyplácajú sa po celú dobu postihnutia, práceneschopnosti alebo čiastočnej 

práceneschopnosti a po dosiahnutí dôchodkového veku až do úmrtia osoby, ktorej boli 

priznané. 

Ako získať dávky v súvislosti s minimálnymi zdrojmi? 

Peňažnú sociálnu pomoc a dôchodky sociálnej pomoci vyplácajú obce, a preto je 

potrebné adresovať žiadosti o tieto dávky na príslušnú obec. 

Peňažná sociálna podpora 

Žiadateľ musí vyplniť formulár žiadosti o peňažnú sociálnu pomoc a priložiť 

požadované doklady o výške príjmu a majetku danej rodiny.  

 

Rozhodnutie o pridelení sociálnej dávky (Socialinė pašalpa) a výpočet a poskytnutie 

náhrady je potrebné vykonať do jedného mesiaca odo dňa predloženia žiadosti 

a všetkých požadovaných dokladov v súlade s postupom ustanoveným príslušným 

obecným úradom. 

Dôchodok sociálnej pomoci 

Skúma sa žiadosť a doklady predložené žiadateľom. Neuskutoční sa žiadne sociálne 

preskúmanie. Rozhodnutie o poskytnutí dôchodku sociálnej pomoci je potrebné prijať 

do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia príslušnej žiadosti. 
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Kapitola XII: Dlhodobá starostlivosť 

Kedy máte nárok na dlhodobú starostlivosť? 

Podľa zákona je dlhodobá starostlivosť balík opatrovateľských a sociálnych služieb, 

ktoré sa poskytujú na uspokojenie závislej osoby. K dlhodobej starostlivosti patria aj 

služby paliatívnej starostlivosti. 

 

Sociálne služby sa poskytujú bez ohľadu na vek. Zohľadňuje sa však miera závislosti 

a to, či sú dané služby potrebné. Príjemcami sociálnych služieb sú predovšetkým starší 

ľudia a osoby so zdravotným postihnutím (deti aj dospelí). O potrebnosti sociálnych 

služieb sa rozhoduje na základe kombinácie zásad spolupráce, účasti, zložitosti, 

dostupnosti, sociálnej spravodlivosti, opodstatnenosti, účinnosti a úplnosti. Potrebnosť 

poskytovania predmetných služieb sa stanovuje individuálne podľa závislosti danej 

osoby a predpokladov na pozitívny vývoj alebo možnosti náhrady nezávislosti 

prostredníctvom sociálnych služieb, ktoré zodpovedajú záujmom a potrebám danej 

osoby. 

 

Dlhodobá lekárska starostlivosť s opatrovateľskými službami v rámci individuálnej 

zdravotnej starostlivosti sa poskytuje bez ohľadu na vek, no prihliada sa na zdravotný 

stav danej osoby, na priebeh choroby a na prípadné komplikácie. 

 

Zdravotne postihnutým osobám môže byť vzhľadom na ich osobitné potreby 

poskytovaná stála pomoc alebo stála ošetrovateľská starostlivosť. Osobitné potreby 

osôb so zdravotným postihnutím sa určujú na základe schváleného zoznamu 

podmienok zdravotnej starostlivosti. V tejto súvislosti sa poskytujú dva typy 

peňažných dávok: 

 osobitná náhrada nákladov za ošetrovateľskú starostlivosť sa vypláca zdravotne 

postihnutým deťom s vysokým stupňom invalidity, zdravotne postihnutým osobám 

so zníženou schopnosťou pracovať o 75 až 100 % a osobám v dôchodkovom veku, 

ktorým sa prizná nutnosť stálej ošetrovateľskej starostlivosti. 

 osobitná náhrada nákladov na opatrovanie (výpomoc) sa vypláca zdravotne 

postihnutým deťom s vysokým alebo stredným stupňom invalidity bez ohľadu na to, 

či sa im prizná nutnosť stálej starostlivosti, zdravotne postihnutým osobám so 

zníženou schopnosťou pracovať aspoň o 60 % a osobám v dôchodkovom veku, 

ktorým sa prizná nutnosť stáleho opatrovania (výpomoci). 

 

Zatiaľ čo peňažné dávky v prípade dlhodobej starostlivosti v príslušnom zariadení 

nezávisia od majetkových pomerov, nárok na poberanie osobitných náhrad závisí od 

schopnosti danej osoby platiť za dlhodobú sociálnu starostlivosť. Ak daná osoba 

vynakladá aspoň jednu tretinu stanoveného poplatku za dlhodobú sociálnu 

starostlivosť, určitá časť predmetnej dávky sa vypláca príslušnému zariadeniu. 

Aké dávky sa poskytujú? 

Vecné dávky 

Osoby, ktoré potrebujú domácu starostlivosť, pravidelne navštevujú sociálni pracovníci 

z miestneho úradu pre sociálnu pomoc, ktorí určujú, či je potrebné daným osobám 



 
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie 

 Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Litve 

Júl 2012  30 

poskytovať sociálnu starostlivosť. Poskytovatelia primárnej zdravotnej starostlivosti 

zodpovedajú za organizáciu a poskytovanie domácej opatrovateľskej starostlivosti. 

 

Starším a zdravotne postihnutým osobám sa môže poskytovať starostlivosť 

v zariadeniach dennej starostlivosti od troch hodín denne až do piatich dní za týždeň 

alebo dočasná krátkodobá starostlivosť v zariadeniach rezidenčnej sociálnej 

starostlivosti (podľa konkrétnej situácie danej osoby). 

Rezidenčná starostlivosť sa poskytuje deťom bez rodičovskej starostlivosti, deťom 

a dospelým osobám so zdravotným postihnutím a osobám vo vysokom veku. 

Peňažné dávky 

Osobitná náhrada nákladov za ošetrovateľskú starostlivosť  

Výška tejto náhrady je 250 % základného dôchodku zo sociálneho poistenia 

[v súčasnosti 900 LTL (261 EUR)]. V rokoch 2010 až 2012 sa však tieto dávky 

dočasne vyplácajú iba vo výške 85 % predmetnej sumy. 

 

Osobitná náhrada nákladov na opatrovanie (výpomoc) 

Výška tejto dávky je 50 % alebo 100 % základného dôchodku zo sociálneho poistenia 

podľa príslušnej kategórie príjemcu [180 LTL (52 EUR) alebo 360 LTL (104 EUR)]. Aj 

v tomto prípade sa v rokoch 2010 až 2012 tieto dávky dočasne vyplácajú iba vo výške 

85 % predmetnej sumy. 

Ako získať dlhodobú starostlivosť? 

Žiadosť treba podať miestnej pobočke úradu sociálnej pomoci. 

 

Potrebu sociálnych služieb, najmä dlhodobej starostlivosti, bežne určujú sociálni 

pracovníci. Rozhodnutia môže prijímať aj odborná skupina pozostávajúca zo 

sociálneho pracovníka, asistenta sociálneho pracovníka, miestneho poskytovateľa 

starostlivosti a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v oblasti duševnej spôsobilosti. 

 

Potrebu dlhodobej lekárskej starostlivosti stanovuje lekár alebo posudková komisia. 
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Príloha : Užitočné adresy a webové stránky 

 

Podrobnejšie informácie o kvalifikačných podmienkach a jednotlivých dávkach 

sociálneho zabezpečenia v Litve môžete získať od štátnych inštitúcií, ktoré riadia 

systém sociálnej ochrany. 

 

V prípade otázok v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré sa týkajú viac než jednej 

krajiny EÚ, môžete vyhľadať kontaktnú inštitúciu v adresári s inštitúciami vedenom 

Európskou komisiou, ktorý je dostupný na adrese: http://ec.europa.eu/social-security-

directory. 

 

Žiadosti o informácie o vplyve poistenia v dvoch alebo viacerých členských štátoch na 

dávky musia byť zaslané na adresu: 

 

Ministerstvo sociálneho zabezpečenia a práce 

Socialinės Apsaugos Ir Darbo Ministerija 

A. Vivulskio st. 11 

03610 Vilnius 

http://www.socmin.lt  

 

Národný fond sociálneho poistenia v rámci ministerstva sociálneho zabezpečenia a 

práce 

Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdyba prie Socialinės Apsaugos Ir Darbo 

Ministerijos 

Konstitucijos av. 12 

09308 Vilnius 

http://www.sodra.lt  

 

Litovský úrad práce v rámci ministerstva sociálneho zabezpečenia a práce 

Lietuvos Darbo Birža prie Socialinės Apsaugos Ir Darbo Ministerijos 

Gelezinio Vilko st. 3a 

03131 Vilnius 

http://www.ldb.lt  

 

Ministerstvo zdravotníctva: 

Sveikatos Apsaugos Ministerija 

Vilniaus st. 33 

01506 Vilnius 

http://www.sam.lt  

 

Národná zdravotná poisťovňa v rámci ministerstva zdravotníctva 

Valstybinė Ligonių Kasa prie Sveikatos Apsaugos Ministerijos 

Europos square 1 

LT-03505 VILNIUS  

http://www.vlk.lt  
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