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Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké 

spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení 

(MISSOC) z jednotlivých států. Více informací o síti MISSOC je k dispozici na 

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

 

Tento průvodce obsahuje obecný popis předpisů v oblasti sociálního zabezpečení 

v jednotlivých zemích. Více informací lze získat z dalších publikací sítě MISSOC, 

přičemž všechny tyto publikace jsou k dispozici na výše uvedené internetové adrese. 

Můžete rovněž kontaktovat příslušné orgány a instituce uvedené v příloze tohoto 

průvodce. 

 

Evropská komise ani žádná osoba, která jedná jejím jménem, nenesou odpovědnost 

za způsob využití informací v této publikaci. 
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Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování 

Obecné informace 

Druhy sociálního zabezpečení 

Systém sociálního zabezpečení na Slovensku se skládá z nemocenského (zdravotního) 

pojištění, sociálního pojištění a ze systému penzijního spoření, přičemž rovněž 

zahrnuje státní sociální podporu pro rodiny a dávky sociální pomoci. 

 

Za zdravotní péči (vymezenou v zákoně o zdravotním pojištění) se pokládá jakákoli 

věcná dávka, která se poskytuje v rámci povinné sociální ochrany (v daném případě 

v rámci povinného zdravotního pojištění) a nepatří do kategorie soukromé péče, tedy 

péče, kterou pacient musí přímo hradit svému lékaři. Jedná se o všeobecný systém 

zdravotní péče pro všechny obyvatele (na základě trvalého pobytu), financovaný 

povinným pojistným, které platí zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně 

výdělečně činné a stát (za děti, důchodce, nezaměstnané atd.). V některých případech 

je vyžadována spoluúčast pojištěnců. Věcné dávky zahrnují především léčebné pobyty, 

lékařské výkony, léky, lékařské nástroje, dietní potraviny a lázeňství, pokud jsou 

využívány pro léčbu nebo prevenci zdravotních potíží, zmírnění bolesti, prevenci, 

diagnózu a léčbu nemocí, rehabilitaci apod. 

 

Sociální pojištění kryje všechny zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné 

kromě příslušníků policie Slovenské republiky, Slovenské informační služby, Národního 

bezpečnostního úřadu, vězeňské a justiční stráže, železniční policie, celní správy 

a příslušníků armády, kteří svou pracovní činnost vykonávají v ozbrojených silách 

(vojáků z povolání).  

 

Pro policisty, vojáky z povolání a vojáky ve výcviku platí zvláštní předpisy o sociální 

ochraně. Na tento zvláštní systém sociálního zabezpečení má nárok pouze fyzická 

osoba, která svou pracovní činnost vykonává v ozbrojených silách nebo jiných 

ozbrojených složkách. Jednou ze základních podmínek pro vstup do těchto sborů je 

slovenská státní příslušnost. Je vyloučeno, aby slovenský voják nebo policista měl 

zároveň státní příslušnost nějaké jiné země. To se samozřejmě nevztahuje na rodinné 

příslušníky a jejich pozůstalé a jejich nároky na pozůstalostní důchod (vdovský 

důchod, sirotčí důchod). Jejich státní příslušnost nemá na jejich nároky žádný vliv.  

 

Slovenský systém sociálního pojištění vymezený v zákoně o sociálním pojištění 

zahrnuje: 

▪ nemocenské pojištění, které se uplatňuje jako pojištění v případě ztráty nebo 

snížení příjmů ze zdravotních důvodů a zajišťuje příjem v případě dočasné pracovní 

neschopnosti, těhotenství nebo mateřství, 

▪ důchodové pojištění, které zahrnuje následující druhy pojištění:  

▪ starobní pojištění, které zajišťuje příjem pro starší osoby a úhradu důchodů pro 

pozůstalé v případě úmrtí, 

▪ invalidní pojištění, ze kterého se vyplácejí důchody v případě omezení nebo ztráty 

schopnosti výkonu výdělečné činnosti pro zaměstnance nebo osoby samostatně 

výdělečně činné z důvodu dlouhodobých zdravotních problémů pojištěnce, jakož 

i v případě úmrtí, 

▪ pojištění pro případ pracovního úrazu, které pokrývá újmu na zdraví a úmrtí 

v důsledku pracovního úrazu, zranění při výkonu pracovních povinností (případ, 

který je dále zařazen mezi pracovní úrazy) nebo nemoc z povolání, 
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▪ pojištění pro případ ztráty zaměstnání, které se uplatní jako pojištění v případě 

ztráty příjmů v důsledku nezaměstnanosti a které zajišťuje příjem propuštěného 

zaměstnance, 

▪ záruční pojištění, které pokrývá případy, kdy zaměstnavatel není schopen dostát 

svým závazkům vůči zaměstnanci, jakož i nedoplatky příspěvků na starobní 

pojištění, které zaměstnavatel dluží v rámci základního spoření na starobní důchod. 

 

Povinné důchodové pojištění ve Slovenské republice je založeno na dvou základech: 

▪ povinné starobní pojištění, což je systém s pevně stanovenými příspěvky 

financovaný na základě přerozdělování pojistného, který spravuje Sociální 

pojišťovna, a 

▪ povinné starobní důchodové spoření, což je systém s pevně stanovenými příspěvky 

financovaný kapitalizací, který spravují soukromé společnosti pro správu důchodů. 

Důchodové spoření je založeno na spoření na soukromý účet, který má spolu se 

starobním důchodovým pojištěním vymezeným v zákoně o sociálním pojištění 

příjemci/kyni zaručit příjem po odchodu do důchodu nebo příjem jeho/jejím 

potomkům v případě úmrtí. 

 

Státní sociální podpora pro rodiny spadá do pravomoci ministerstva práce, sociálních 

věcí a rodiny a zajišťuje především peněžité dávky vyplácené rodinám. V rámci tohoto 

systému současná právní úprava zajišťuje dávky v podobě pohřebného a rodinných 

dávek. Dávky vyplácí oprávněným příjemcům místní úřady práce, sociálních věcí 

a rodiny, které podléhají dohledu Ústředního úřadu práce, sociálních věcí a rodiny 

(Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny). Daňový nástroj pro vyživované děti (daňový 

bonus) reguluje ministerstvo financí a přiznává jej daňový úřad. 

 

Systém sociální pomoci poskytuje peněžité a věcné dávky, které jsou oprávněným 

příjemcům přiznávány prostřednictvím státních úřadů práce, sociálních věcí a rodiny 

(spadajících do pravomoci ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny a ministerstva 

zdravotnictví) nebo orgánů místní samosprávy/obcí. Tato pomoc se poskytuje osobám, 

které mají závažné finanční nesnáze, a osobám trpícím fyzickým postižením. Výplatu 

dávek zajišťují orgány státní správy (úřady práce, sociálních věcí a rodiny a 

ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny), orgány místní samosprávy/obcí a některé 

organizace v soukromém sektoru (třetí sektor). 

Účast na pojištění 

Zdravotní pojištění je povinné pro všechny osoby mimo skupinu osob „krytých“ 

státem. 

 

Nemocenské a starobní pojištění je povinné pro tyto kategorie osob: 

▪ zaměstnanci, jejichž pracoviště se nachází na území Slovenské republiky, nebo 

mimo ně, a to po dobu určenou zaměstnavatelem, jestliže mezinárodní smlouvy, 

které mají přednost před právními předpisy Slovenské republiky, neukládají jiný 

systém pojištění. Získání nebo ztráta právního statusu zaměstnance je právní 

skutečností podmiňující vznik nebo zánik povinné účasti zaměstnané osoby 

v systému, 

▪ osoby samostatně výdělečně činné, jejichž příjmy jsou přímo či nepřímo vázány na 

jejich podnikání nebo jiné nezávislé výdělečné činnosti, jak je upravují právní 

předpisy o dani z příjmu, a jsou vyšší než 44,2% průměrné roční mzdy stanovené 

pro zaměstnání na plný úvazek. Právní skutečnost podmiňující vznik a zánik 

povinné účasti osoby samostatně výdělečně činné v systému nemocenského 

a důchodového pojištění je částka přímých a nepřímých příjmů spojených 
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s podnikáním nebo jinou nezávislou výdělečnou činností. Výše těchto příjmů se 

obvykle vykazuje k 1. červenci daného roku za předcházející kalendářní rok. 

 

Dalšími osobami, pro které je účast v systému starobního pojištění povinná, jsou: 

▪ osoby, které mají trvalý pobyt ve Slovenské republice a na plný úvazek se starají 

o dítě mladší 6 let, jež má rovněž trvalý pobyt ve Slovenské republice, a které 

nejsou pojištěny jako zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné, 

nepobírají ani předčasný starobní důchod, ani invalidní důchod a ještě nedosáhly 

zákonného důchodového věku. Příslušným organizacím je třeba podat řádnou 

přihlášku k účasti v systému důchodového spoření, 

▪ osoby, které mají trvalý pobyt ve Slovenské republice a na plný úvazek se starají 

o dítě starší 6 a mladší 18 let, jež má rovněž trvalý pobyt ve Slovenské republice 

a vykazuje závažné zdravotní problémy, a které nejsou pojištěny jako zaměstnané 

osoby, osoby samostatně výdělečně činné nebo osoby v souladu s výše uvedeným 

bodem, nepobírají ani předčasný starobní důchod, ani invalidní důchod a ještě 

nedosáhly důchodového věku. Příslušným organizacím je třeba podat řádnou 

přihlášku k účasti v systému důchodového spoření, 

▪ osoby, které mají trvalý pobyt ve Slovenské republice a které pobírají peněžité 

příspěvky po dobu nanejvýš 12 měsíců v souladu s platnými předpisy, nejsou 

pojištěny jako zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné nebo osoby 

v souladu s předchozími body, nepobírají ani předčasný starobní důchod, ani 

invalidní důchod a ještě nedosáhly zákonného důchodového věku. Příslušným 

organizacím je třeba podat řádnou přihlášku k účasti v systému důchodového 

spoření, 

▪ osoby, které před dosažením důchodového věku nebo přiznáním předčasného 

starobního důchodu pobírají invalidní důchod, jakož i osoby, které pobírají důchod 

po pracovním úrazu. 

 

▪ Pojištění pro případ úrazu se povinně účastní všichni zaměstnavatelé, kteří 

zaměstnávají byť jen jednu osobu, ať již na základě pracovní smlouvy, nebo 

jakékoli jiné úpravy pracovního poměru. 

 

▪ Pojištění pro případ ztráty zaměstnání se povinně účastní všichni zaměstnanci, 

kteří jsou povinně účastni zdravotního pojištění. Pojištění pro případ ztráty 

zaměstnání se nevztahuje na určité osoby stanovené zákonem (např. na státní 

zaměstnance pracující v určitých veřejných službách, státní zástupce, příslušníky 

hasičských sborů a pracovníky záchranné služby), na osoby ve výkonu trestu 

odnětí svobody ani na osoby, které pobírají starobní důchod či předčasný starobní 

důchod, nebo na osoby, které pobírají invalidní důchod, činí-li stupeň jejich 

pracovní neschopnosti nejméně 70 %. 

 

Nemocenské a starobní pojištění a pojištění pro případ ztráty zaměstnání může 

dobrovolně uzavřít každá osoba, která dosáhla věku 16 let, má trvalý pobyt nebo 

povolení k dočasnému pobytu na území Slovenské republiky. Tyto osoby jsou 

z pojištění kryty počínaje dnem podání žádosti o pojištění až do dne jejich výmazu 

z evidence pojišťovny nebo do dne podání žádosti o výmaz. Systému starobního 

důchodového pojištění (spořící pilíř) se povinně účastní každá osoba (i osoba, která do 

systému vstoupila dobrovolně), jejíž účast na starobním pojištění vznikla po 

30. červnu 2006, která nebyla do 1. ledna 2005 nikdy registrována u Sociální 

pojišťovny v rámci starobního důchodového pojištění (například zahraniční pracovníci, 

kteří přijeli vykonávat výdělečnou činnost ve Slovenské republice) a která má statut: 
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▪ zaměstnané osoby, 

▪ osoby samostatně výdělečně činné, pro kterou je účast na starobním pojištění 

povinná, 

▪ osoby, která má trvalý pobyt ve Slovenské republice a na plný úvazek pečuje 

o dítě mladší 6 let, které má rovněž trvalý pobyt ve Slovenské republice, 

▪ osoby, která má trvalý pobyt ve Slovenské republice a na plný úvazek pečuje 

o dítě mladší 6 let, které vykazuje závažné a dlouhodobé zdravotní problémy a má 

rovněž trvalý pobyt ve Slovenské republice, 

▪ osoby, která má trvalý pobyt ve Slovenské republice a musí se povinně účastnit 

starobního důchodového pojištění, protože pobírá ošetřovné, 

▪ osoby dobrovolně pojištěné v rámci starobního důchodového pojištění. 

Identifikační číslo sociálního zabezpečení (Identifikátor státu) 

Na každém dokumentu, žádosti nebo prohlášení, které jakákoli fyzická či právnická 

osoba podává u Sociální pojišťovny, musí být uvedeno identifikační číslo sociálního 

zabezpečení dotyčné osoby. Pokud není uvedeno jinak, identifikační číslo sociálního 

zabezpečení fyzické osoby odpovídá jejímu rodnému číslu. Používání tohoto 

identifikačního čísla má urychlit komunikaci s úřady a snížit riziko omylu. 

Organizace sociální ochrany 

Systém sociální ochrany ve Slovenské republice je členěn na čtyři odvětví: dvě hlavní 

odvětví představují zdravotní pojištění a pojištění sociálního zabezpečení; další jsou 

státní sociální podpora pro rodiny a sociální pomoc. 

Sociální pojištění 

Peněžité dávky ze sociálního zabezpečení spravuje Sociální pojišťovna, která je 

veřejný správní orgán. Právní předpisy, které upravují celý systém sociálního 

zabezpečení, jsou v pravomoci ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny 

(Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny), které však přímo nezasahuje do činnosti 

Sociální pojišťovny, jež má plnou odpovědnost za uvedené sociální dávky. Jakožto 

zastřešující instituce sociálního pojištění vystupuje Sociální pojišťovna jako styčný 

orgán mezi různými příslušnými institucemi a oprávněnými osobami, jakož 

i institucemi členských států EU, EHP a Švýcarska. Sociální pojišťovna má krajské 

pobočky. 

Zdravotní péče 

Věcné dávky jsou poskytovány v rámci působnosti ministerstva zdravotnictví 

(Ministerstvo zdravotníctva). Povinný systém zdravotního pojištění kryje ošetření ve 

zdravotnických zařízeních a některé léky. Tento systém zajišťují tři zdravotní 

pojišťovny, přičemž nejvíce občanů je pojištěno u Všeobecné zdravotní pojišťovny 

(Všeobecná zdravotná poisťovňa). Vlastním poskytováním zdravotní péče jsou 

pověřena zdravotní střediska v obcích, nemocnice, polikliniky, sanatoria a lázně. 

Sociální systém využívá zdravotnická zařízení ve státním i soukromém vlastnictví. 

Státní sociální podpora pro rodiny 

Peněžité dávky jsou poskytovány v rámci působnosti ministerstva práce, sociálních 

věcí a rodiny. Tyto dávky jsou vypláceny prostřednictvím úřadu práce, sociálních věcí 

a rodiny (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny). Daňový bonus je poskytován v rámci 
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působnosti ministerstva financí (Ministerstvo financií) a jeho správu zajišťují daňové 

úřady a podniky. 

Sociální pomoc 

Peněžité a věcné dávky jsou poskytovány v rámci působnosti ministerstva práce, 

sociálních věcí a rodiny, ministerstva zdravotnictví a samosprávných obcí. Vyplácejí se 

zdravotně postiženým osobám se sníženou pracovní schopností, zdravotně postiženým 

osobám závislým na péči jiné osoby a osobám v hmotné nouzi. Sociální pomoc je 

organizována prostřednictvím krajských orgánů státní správy, krajských úřadů práce, 

sociálních věcí a rodiny, orgánů místní samosprávy a nevládních organizací. 

Financování 

Peněžité dávky jsou financovány z pojistného a jsou poskytovány v rámci působnosti 

ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny (Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny), zejména prostřednictvím Sociální pojišťovny (Sociálna poisťovňa). 

 

Příspěvky na nemocenské pojištění, starobní pojištění a pojištění pro případ ztráty 

zaměstnání za zaměstnané osoby platí jejich jménem zaměstnavatel formou srážky ze 

mzdy.  

 

Pojistné na zdravotní pojištění odvádějí: 

▪ zaměstnanci, 

▪ zaměstnavatelé, 

▪ osoby samostatně výdělečně činné, 

▪ stát (za děti, starobní důchodce, nezaměstnané atd.). 

 

Příspěvky na nemocenské pojištění, starobní pojištění a invalidní pojištění odvádějí: 

▪ zaměstnanci, 

▪ zaměstnavatelé, 

▪ osoby samostatně výdělečně činné, pro které je účast v systému povinná, 

▪ dobrovolně pojištěné osoby (pouze v rámci sociálního pojištění). 

 

Stát hradí pojistné na starobní a invalidní pojištění za osoby uvedené v prvních třech 

bodech ve výčtu „Dalšími osobami, pro které je účast v systému starobního pojištění 

povinná, jsou:…“ v části „Účast na pojištění“.  

 

Sociální pojišťovna hradí příspěvky na starobní pojištění osob, které pobírají důchod po 

pracovním úrazu až do okamžiku, než dosáhnou důchodového věku nebo jim bude 

přiznán předčasný starobní důchod.  

 

Příspěvky na invalidní pojištění nebo pojištění v případě nezaměstnanosti nemusí platit 

osoby, které se účastní starobního pojištění a přijímají starobní důchod,, osoby, které 

pobírají předčasný starobní důchod, a osoby, které pobírají invalidní důchod a jejichž 

míra pracovní neschopnosti je vyšší nebo rovna 70 %. Stejně tak zaměstnavatel 

nemusí platit svůj podíl na invalidním pojištění za své zaměstnance, kteří se účastní 

starobního pojištění, pobírají starobní důchod, předčasný starobní důchod nebo 

pobírají invalidní důchod a jejich míra pracovní neschopnosti je vyšší nebo rovna 

70 %. 
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Příspěvky na pojištění proti úrazům musí platit zaměstnavatelé. 

 

Příspěvky na pojištění pro případ ztráty zaměstnání platí: 

▪ zaměstnanci, 

▪ zaměstnavatelé, 

▪ nezaměstnané dobrovolně pojištěné osoby. 

 

Příspěvky na rezervní fond solidarity odvádějí: 

▪ zaměstnavatelé, 

▪ osoby samostatně výdělečně činné, pro které je účast na starobním pojištění 

povinná, 

▪ osoby dobrovolně pojištěné v rámci starobního důchodového pojištění, 

▪ stát, z daňových příjmů. 

 

Příspěvky na důchodové spoření platí: 

▪ zaměstnavatelé za své zaměstnance, 

▪ osoby samostatně výdělečně činné, pro které je účast na starobním pojištění 

povinná, 

▪ osoby dobrovolně pojištěné v rámci důchodového spoření. 

 

Stát hradí příspěvek na důchodové spoření za osoby, za něž platí příspěvky na 

starobní pojištění. Sociální pojišťovna hradí příspěvky na důchodové spoření za osoby, 

kterým vyplácí invalidní důchod nebo důchod po pracovním úrazu, pokud se tyto 

osoby účastnily důchodového spoření předtím, než jim vznikl nárok na invalidní 

důchod. 
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Kapitola II: Zdravotní péče 

Kdy máte nárok na zdravotní péči? 

Na zdravotní péči má nárok každá osoba s bydlištěm na Slovensku. Zdravotní péči 

zajišťují poskytovatelé zdravotní péče, kteří mají uzavřenou smlouvu se zdravotními 

pojišťovnami.  

Co je kryto? 

Z veřejného systému zdravotního pojištění se hradí pouze zdravotní péče poskytovaná 

ve smluvních zařízeních nebo smluvními lékaři.  

 

Zdravotní péče se poskytuje na základě omezené spoluúčasti pacienta na nákladech. 

Doplatky hrazené pacienty činí: 

▪ 1,99 EUR za pohotovostní služby, 

▪ 0,17 EUR za každý předpis, 

▪ 0,07 EUR za ujetý kilometr v případě přepravy pacienta sanitkou.  

 

Spoluúčast na úhradě přepravy nehradí zdravotně postižení pacienti, pacienti zařazení 

do programů dialýzy a pacienti v onkologické nebo kardiochirurgické péči. Léky, 

zdravotnické nástroje a dietetické výrobky jsou propláceny v plné výši nebo částečně 

(v závislosti na konkrétním případě) ze systému veřejného zdravotního pojištění.  

 

V oblasti péče poskytované zubními lékaři existuje svobodný výběr zubního lékaře, 

který má uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Péče poskytovaná zubními lékaři 

je hrazena na základě cen dohodnutých mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli 

péče. Vyšetření zubním lékařem pacient nehradí. Použité materiály přesahující 

předepsaný standard však pacient hradí v plné výši. 

Jak získat přístup ke zdravotní péči? 

Můžete si svobodně zvolit jakéhokoli lékaře, který uzavřel smlouvu s pojišťovnou. Vaše 

první návštěva u zvoleného lékaře z právního hlediska zakládá tacitní dohodu, že 

souhlasíte s poskytováním zdravotní péče tímto lékařem po dobu nejméně 6 měsíců. 

Pacienti navštěvují odborné lékaře přímo nebo na základě doporučení svého lékaře a 

mohou si svobodně zvolit nemocnici.  
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Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci 

Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci? 

Zaměstnanci mají nárok na peněžité dávky v nemoci, pokud: 

▪ splňují podmínky nároku na dávky v nemoci po dobu své účasti na nemocenském 

pojištění nebo po zániku svého nemocenského pojištění po dobu léčby nebo trvání 

jejich nároku, 

▪ jejich příjem je nižší než minimální vyměřovací základ pro výpočet pojistného na 

nemocenské pojištění z důvodu pracovní neschopnosti, péče o rodinného 

příslušníka dle definice v platných právních předpisech, soustavné péče o dítě do 

10 let, mateřské dovolené nebo péče o dítě v pěstounské péči. 

 

Osoby samostatně výdělečně činné, pro které je účast na nemocenském pojištění 

povinná, a dobrovolně pojištěné osoby mají nárok na peněžité dávky v nemoci, pokud: 

▪ splňují podmínky nároku na dávky v nemoci po dobu své účasti na nemocenském 

pojištění nebo po zániku svého nemocenského pojištění po dobu léčby nebo trvání 

jejich nároku, 

▪ mají v posledním kalendářním dni měsíce, ve kterém vznikl nárok na dávku, 

uhrazené pojistné na nemocenské pojištění za celé období od vzniku jejich účasti 

na pojištění (povinném či dobrovolném) až do posledního dne kalendářního měsíce 

předcházejícího vzniku nároku na dávku. 

 

Peněžité dávky nemocenského pojištění se skládají z těchto dávek: 

▪ dávka v nemoci (nemocenské), 

▪ náhrada příjmu (náhrada príjmu), 

▪ dávka za ošetřování nemocného člena rodiny (ošetrovné), 

▪ vyrovnávací dávka v těhotenství a mateřství (vyrovnávacia dávka)  

▪ dávka v mateřství (materské)  

Dávky v nemoci 

Zaměstnaná osoba má nárok na dávky v nemoci v případě, že je v důsledku nemoci 

nebo úrazu dočasně neschopná výkonu výdělečné činnosti nebo byla umístěna do 

karantény (oba případy se považují za dočasnou pracovní neschopnost). Nárok 

zaměstnanců na dávky v nemoci: 

▪ vzniká od 11. dne dočasné pracovní neschopnosti, 

▪ zaniká v den následující po ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo v den 

přiznání starobního důchodu, předčasného starobního důchodu nebo invalidního 

důchodu (je-li míra jejich pracovní neschopnosti 70 % nebo vyšší). Dávky v 

nemoci však v žádném případě nelze pobírat déle než po dobu 52 týdnů počítaných 

od zahájení dočasné pracovní neschopnosti. 

 

Osoby samostatně výdělečně činné, které se povinně účastní systému nemocenského 

pojištění, a osoby, které se účastní dobrovolně, mají rovněž nárok na dávky v nemoci, 

jestliže jsou uznány za dočasně práce neschopné a jestliže byly po dobu alespoň 270 

dnů před začátkem pracovní neschopnosti účastny na nemocenském pojištění. Těmto 

osobám (povinně pojištěným osobám samostatně výdělečně činným a dobrovolně 

pojištěným osobám) nárok na dávky v nemoci: 

▪ vzniká od 1. dne dočasné pracovní neschopnosti, 
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▪ zaniká v den následující po ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo v den 

přiznání starobního důchodu, předčasného starobního důchodu nebo invalidního 

důchodu (je-li míra jejich pracovní neschopnosti 70 % nebo vyšší). Dávky v 

nemoci však v žádném případě nelze pobírat déle než po dobu 52 týdnů počítaných 

od zahájení dočasné pracovní neschopnosti. 

Náhrada příjmu 

Tyto platy („náhrady příjmu“) jsou během prvních 10 dnů nemoci zaměstnance 

financovány zaměstnavatelem. Každá zaměstnaná osoba má nárok na náhradu 

příjmu, pokud je v důsledku nemoci nebo úrazu uznána za dočasně neschopnou 

výkonu výdělečné činnosti nebo pokud byla umístěna do karantény a pokud splňuje 

další podmínky, které případně ukládají právní předpisy.  

Dávka za ošetřování nemocného člena rodiny 

K tomu, aby pojištěnec (zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná nebo 

dobrovolně pojištěná osoba) mohl získat nárok na dávku za ošetřování nemocného 

člena rodiny, musí splňovat jednu z následujících podmínek: 

▪ pečovat o svého manžela/manželku, o dítě, o svého rodiče nebo rodiče 

manžela/manželky, jehož zdravotní stav si vyžaduje neustálou péči. Tato situace 

musí být doložena lékařským potvrzením, nebo 

▪ pečovat o dítě mladší 10 let v jednom z následujících případů: 

▪ pro dítě bylo nařízeno karanténní opatření, 

▪ sociální zařízení, škola nebo předškolní zařízení, které dítě navštěvuje, bylo 

z rozhodnutí příslušných orgánů uzavřeno nebo v nich bylo nařízeno karanténní 

opatření, 

▪ osoba, která obvykle o dítě pečuje, onemocněla, bylo jí nařízeno karanténní 

opatření nebo byla v souvislosti s porodem přijata do porodnice, a nemůže se 

proto o dítě starat. 

Co je kryto? 

Dávky v nemoci 

Zaměstnanci pobírají dávku v nemoci ve výši 55 % své základní denní mzdy po 7 dnů 

v týdnu. Osoby samostatně výdělečně činné, které se pojištění účastní povinně, spolu 

s dobrovolně pojištěnými osobami, pobírají dávku v nemoci po 7 dnů v týdnu. Výše 

této dávky činí: 

▪ 25 % jejich denního vyměřovacího základu po dobu prvních tří dnů (pouze osoby 

samostatně výdělečně činné), 

▪ 55 % jejich denního vyměřovacího základu po uplynutí těchto tří dnů (zaměstnané 

osoby i osoby samostatně výdělečně činné). 

 

Dávky v nemoci nelze čerpat v souběhu s dávkami v mateřství. Maximální doba 

vyplácení dávek činí 52 týdnů. 

Náhrada příjmu 

Výše náhrady příjmu (pouze u zaměstnaných osob) se vypočítává na základě 

referenčního období a denní mzdy, jež je vyměřovacím základem pro nemocenské 



 
 

 Zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění  Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Slovensku 

červenec 2012  13 

dávky, které jsou určeny stejným způsobem jako v případě výše uvedených 

nemocenských dávek. Náhrada příjmu činí: 

▪ 25 % denního vyměřovacího základu po dobu prvních tří dnů dočasné pracovní 

neschopnosti,  

▪ 55 % denního vyměřovacího základu po uplynutí těchto tří dnů. 

 

Pokud to ukládá kolektivní smlouva uzavřená v souladu s platnými právními předpisy, 

může být vyplácena vyšší náhrada příjmu, která však nesmí přesáhnout 80 % denního 

vyměřovacího základu. 

Dávka za ošetřování nemocného člena rodiny 

Dávka za ošetřování nemocného člena rodiny se vyplácí za každý kalendářní den od 

1. dne nutnosti ošetřování členů rodiny, jejichž seznam stanoví právní předpisy, nebo 

dítěte mladšího 10 let. Dávka činí 55 % denního vyměřovacího základu. Dávka za 

ošetřování nemocného člena rodiny se vyplácí od 1. dne nutnosti ošetřování a končí 

dnem, kdy tato nutnost zanikla; dávku však nelze vyplácet po dobu delší než 10 dnů. 

Zákon o sociálním pojištění stanoví, že dávka za ošetřování nemocného člena rodiny 

se vyplácí pouze jednou a jedinému příjemci za každý jednotlivý případ ošetřování 

člena rodiny nebo dítěte mladšího 10 let. 

 

Pojištěnec nemůže pobírat dávku za ošetřování nemocného člena rodiny souběžně 

s některou z těchto dávek: 

▪ náhrada příjmu, 

▪ dávka v nemoci,  

▪ dávka v mateřství. 

Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci?  

Pracovní neschopnost musí potvrdit lékař od 1. dne nemoci a zdravotní stav lze 

přezkoumat každé 4 týdny. Prozatímní výplata dávek probíhá prostřednictvím Sociální 

pojišťovny. Zaměstnavatel je povinen vyplatit zaměstnancům náhradu příjmu ve 

lhůtách stanovených pro výplatu mzdy, příplatků, odměn a dalších forem odměňování, 

a každopádně nejpozději v poslední kalendářní den měsíce, který následuje po měsíci, 

za který se vyplácí náhrada. Spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ohledně 

náhrady příjmu jsou řešeny u příslušného soudu.   
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Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky 

Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky? 

Dávky v mateřství 

Všechny pojištěné ženy, které jsou těhotné nebo pečují o novorozené dítě, jakož i 

všechny ostatní pojištěné osoby, kterým je do péče svěřeno dítě (např. otec dítěte), 

mají nárok na dávku v mateřství, jestliže splnily karenční lhůtu v délce 270 dnů 

nemocenského pojištění v posledních 2 letech před narozením dítěte nebo příchodem 

dítěte do rodiny a jestliže se jedná o zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné 

nebo dobrovolně pojištěné osoby. Nárok vzniká v době, kdy jsou kryti nemocenským 

pojištěním nebo v ochranné lhůtě po skončení nemocenského pojištění (která v zásadě 

činí 7 dnů nebo 8 měsíců během těhotenství). 

Vyrovnávací dávka v těhotenství a mateřství 

Zákon o sociálním pojištění přiznává nárok na vyrovnávací dávku pouze zaměstnaným 

ženám. Ženy, které jsou samostatně výdělečně činné, a ty, které se pojistily 

dobrovolně, nemohou o vyrovnávací dávku žádat, neboť přeřazení na jinou práci dává 

smysl pouze v rámci právních předpisů platných pro podniky. 

 

Zaměstnaná žena může žádat o vyrovnávací dávku v případě, že byla v průběhu 

těhotenství nebo prvních 9 měsíců po narození dítěte přeřazena na práci v rámci téhož 

podniku, protože: 

▪ je jí v jejím stavu podle platných právních předpisů zakázáno vykonávat její 

obvyklou práci, 

▪ její obvyklá práce může podle lékařského potvrzení ohrozit její zdraví nebo zdraví 

dítěte a 

▪ její příjem v novém pracovním zařazení je nižší než příjem na původním pracovním 

místě. 

Co je kryto? 

Dávky v mateřství 

Příjemkyně mají nárok na dávku v mateřství od začátku 6. týdne nebo začátku 8. 

týdne předcházejícího předpokládanému datu porodu stanovenému lékařem nebo od 

data porodu, pokud nastal dříve. Nárok vzniká v den narození dítěte. Nárok v zásadě 

přetrvává po dobu 34 týdnů od jeho vzniku.  

 

Matka, která je osamělým rodičem, má nárok na dávku v mateřství po dobu 37 týdnů 

od vzniku nároku. Matka, která porodí dvě nebo více dětí, má nárok na dávku v 

mateřství po dobu 43 týdnů od vzniku nároku. 

 

Mateřská dovolená nemůže být kratší než 14 týdnů a musí zahrnovat prvních 6 týdnů 

po porodu. Obě podmínky musí být splněny současně.  

 

Pojištěná osoba, které je svěřeno dítě do péče, má nárok na dávku v mateřství po 

dobu 28 týdnů (nebo 31 týdnů, nebo 37 týdnů) po vzniku nároku, nejpozději však do 

dne, kdy dítě dosáhne 8 měsíců věku.  
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Tato dávka se vyplácí 7 dnů v týdnu a obecně činí 65 % denního vyměřovacího 

základu.  

 

Denní vyměřovací základ se vypočítává jako podíl celkové výše vyměřovacích základů 

(příjmů) pro příspěvky na nemocenské pojištění v rozhodném období a počtu dnů 

rozhodného období.  

 

Rozhodné období je stejné pro všechny tři kategorie pojištěnců a obecně odpovídá 

kalendářnímu roku, který předcházel kalendářnímu roku narození dítěte nebo příchodu 

dítěte do rodiny. 

Vyrovnávací dávka v těhotenství a mateřství 

Vyrovnávací dávka v těhotenství a mateřství se vyplácí za každý kalendářní měsíc 

včetně měsíce začátku a ukončení daného pracovního přeřazení, pokud ke změně 

došlo v průběhu měsíce. Během těhotenství se výplata vyrovnávací dávky pozastavuje 

v den, kdy začíná mateřská dovolená, a znovu pokračuje po jejím ukončení. V žádném 

případě nemůže být vyrovnávací dávka vyplácena po ukončení 9. měsíce po porodu. 

Vyrovnávací dávka činí 55 % rozdílu mezi měsíčním vyměřovacím základem 

(30,4167násobek denního vyměřovacího základu) a vyměřovacím základem pro 

příspěvky na nemocenské pojištění v každém kalendářním měsíci po přeřazení. 

Porodné 

Slovenský systém sociálního zabezpečení poskytuje příspěvek při narození dítěte 

(príspevok pri narodení dieťaťa), což je paušální jednorázová dávka určená na nákup 

základních potřeb pro novorozence. Žádost o tento příspěvek musí být podána do 6 

měsíců od narození dítěte.  

 

Od roku 2007 zavedl stát příplatek k příspěvku při narození dítěte, kterým přispívá na 

zvýšené výdaje spojené s uspokojením základních potřeb prvního, druhého a třetího 

dítěte a který je vyplácen, jakmile dítě dosáhne věku 28 dnů.  

 

V případě narození trojčat nebo více dětí nebo opakovaného narození dvojčat 

v rozmezí dvou let mají rodiče možnost požádat o zvláštní roční příspěvek pro rodiče 

(nebo pro osoby, kterým byly děti svěřeny do náhradní péče) na pokrytí části 

zvýšených nákladů spojených s takovýmto vícečetným porodem.  

 

V rámci systému rodinných dávek se rovněž počítá s vyplácením pravidelných 

příspěvků na děti, které byly předány do náhradní péče, jež mají za cíl přispět 

k uspokojování potřeb těchto dětí. 

Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám? 

Věcné dávky, např. lékařskou péči nebo péči poskytovanou zubními lékaři, poskytuje 

systém zdravotnictví všem osobám s bydlištěm ve Slovenské republice. 

 

Za předpokladu splnění zákonných podmínek vyplácí výše uvedené peněžité dávky 

(např. dávku v mateřství a vyrovnávací dávku) Sociální pojišťovna prostřednictvím 

systému sociálního pojištění pro zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné a 

dobrovolně pojištěné osoby.   
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Kapitola V: Dávky v invaliditě 

Kdy máte nárok na dávky v invaliditě? 

Zákon hodnotí jako zdravotně postiženou každou fyzickou osobu, jejíž zdravotní stav 

je dlouhodobě zhoršen a vede k trvalé ztrátě pracovní schopnosti přinejmenším 

v rozsahu 40 %. Plná invalidita je definována jako ztráta pracovní schopnosti v míře 

vyšší než 70 % v porovnání se zdravou osobou.  

 

Pokud pojištěnec trpí zároveň několika druhy zdravotního postižení, které snižují jeho 

pracovní schopnost, odpovídající míry neschopnosti se nesčítají: pro výpočet míry 

pracovní neschopnosti se zohledňuje pouze postižení, které je přímou příčinou 

dlouhodobého zhoršení zdravotního stavu. Ostatní postižení, která snižují pracovní 

schopnost, mohou zvýšit stanovenou míru pracovní neschopnosti nanejvýš do 10 %. 

 

K tomu, aby měl pojištěnec nárok na dávky v invaliditě, musí doložit požadovanou 

minimální dobu pojištění a v den vzniku invalidity nesmí být v důchodovém věku ani 

pobírat předčasný starobní důchod.  

 

Minimální doba pojištění závisí na věku a pohybuje se od méně než 1 roku (u osob 

mladších 20 let) po 15 let u osob starších 45 let. V případě pracovních úrazů nebo 

nemocí z povolání a v případě osob zdravotně postižených od dětství není vyžadována 

žádná minimální doba pojištění. 

 

Nárok nevzniká v případě, že je invalidita důsledkem úmyslného trestného činu 

pojištěnce. Jestliže byla invalidita způsobena požitím alkoholu či drog, vyplácí se pouze 

50 % dávky. 

Co je kryto? 

Výše invalidního důchodu je v zásadě stejná jako výše starobního důchodu. Výše 

invalidního důchodu je však úměrná stupni zdravotního postižení, jestliže se pohybuje 

v rozmezí 41 až 70 %.  

 

Stát nabízí rovněž léčebnou rehabilitaci a rekvalifikaci zahrnující také: 

▪ speciální lázeňské kúry, ambulantní lázeňskou léčbu, zvláštní druhy léčby 

podléhající povolení a povinné rehabilitace podle doporučení lékaře, 

▪ státní dotace pro zaměstnavatele: na zřízení, renovaci nebo technické zhodnocení 

movitého majetku chráněných dílen; na udržení zdravotně postižených 

zaměstnanců v zaměstnání; na úhradu provozních a dopravních nákladů a na 

platbu nákladů na odborné školení a přípravu zdravotně postižených zaměstnanců,  

▪ státní dotace pro zdravotně postižené osoby samostatně výdělečně činné: 

příspěvky na zahájení podnikání; dotace na provoz, renovaci nebo technické 

zhodnocení movitého majetku chráněných dílen; dotace na úhradu provozních a 

dopravních nákladů a dotace na pracovní místa,  

▪ státní dotace pro zdravotně postižené uchazeče o zaměstnání: dávky nabízené 

k úhradě nákladů na stravu, ubytování a dopravu během odborného školení a 

přípravy,  

▪ poradenství při výběru zaměstnání a umisťovací služby. 
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Jak získat přístup k dávkám v invaliditě? 

Žádosti o invalidní důchod musí být podány na místní pobočce Sociální pojišťovny.    
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Kapitola VI: Starobní důchody a starobní dávky 

Kdy máte nárok na starobní dávky? 

Důchod na základě sociálního pojištění 

Pojištěnec má nárok na starobní důchod v rámci systému povinného sociálního 

pojištění, jestliže splnil alespoň 15 let pojištění a dosáhl věku odchodu do důchodu. Od 

1. ledna 2004 je důchodový věk stanoven na 62 let, a to jak pro ženy, tak pro muže. 

Jednotný důchodový věk 62 let se neuplatňuje od vstupu zákona o sociálním pojištění 

v platnost, ale zavádí se postupně do 10 let (mezi roky 2004 a 2014). 

Systém důchodového spoření 

Každá osoba pojištěná v rámci systému důchodového spoření má nárok na starobní 

důchod v podobě jednorázové výplaty a doživotního důchodu nebo pouze doživotního 

důchodu, jestliže dosáhla alespoň zákonného věku odchodu do důchodu a platila 

příspěvky na důchodové spoření po dobu alespoň 10 let. 

Doba pojištění 

Období povinné a dobrovolné účasti v systému se počítají jako rovnocenné doby 

pojištění.  

 

Rovněž se zohledňují období osvobození od platby příspěvků na starobní pojištění 

z jednoho z důvodů, které připouštějí právní předpisy v sociální oblasti (jako je 

dočasná pracovní neschopnost, mateřská dovolená, prvních 10 dní péče poskytované 

rodinnému příslušníkovi atd.).  

 

U osob samostatně výdělečně činných, které se povinně účastní systému zdravotního 

pojištění, a osob, které se účastní starobního pojištění dobrovolně, lze při výpočtu 

nároku na dávky zohlednit pouze ta období, za která byly skutečně zaplaceny 

příspěvky na starobní pojištění.  

 

Období důchodového spoření, které se zohledňuje při výpočtu nároků na dávky, začíná 

dnem účasti v tomto systému. Poté je stejné jako období započítávané při 

důchodovém pojištění. 

Pozdější odkoupení období pojištění 

Zákon o sociálním pojištění nabízí možnost odkoupit dodatečně období účasti ve 

starobním pojištění za období, kdy byl pojištěnec starší 16 let středoškolským nebo 

vysokoškolským studentem nebo byl evidován jako uchazeč o zaměstnání. Sledovaná 

období se však přesto musí týkat doby po 31. prosinci 2003. Odkoupení doby pojištění 

není časově omezeno. Při odkoupení pojistných období si pojištěnec v mezích 

referenčních příjmů, které jsou v platnosti v okamžiku odkoupení, sám vybere výši 

základních příjmů, které slouží k výpočtu příspěvků.  

 

Zákon o sociálním pojištění rovněž umožňuje pozdější odkoupení období pojištění za 

dobu, kdy právní předpisy pojištěnci neukládaly povinnost účastnit se systému. Podle 

stejné zásady mají pojištěnci možnost odkoupit období příspěvků do důchodového 

spoření stejně jako v případě výše uvedeného důchodového pojištění. 
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Předdůchodové dávky 

V rámci systému sociálního pojištění jsou dávky při předčasném odchodu do důchodu 

k dispozici v podobě předčasného starobního důchodu (predčasný starobný dôchodok) 

za těchto podmínek: 

▪ žadatel se nejméně po dobu 15 let účastnil systému důchodového pojištění, 

▪ výše předčasného starobního důchodu, na kterou má pojištěnec nárok v den 

podání své žádosti, je v případě plnoleté fyzické osoby 1,2krát vyšší než platné 

životní minimum ze zákona, 

▪ žadateli chybějí nejvýše 2 roky do zákonného věku odchodu do důchodu, 

▪ žadatel nepracuje (tzn. je bez příspěvkových příjmů). 

 

Nárok na předčasný starobní důchod nabývá účinnosti v den podání příslušné žádosti. 

Každý pojištěnec může za kalendářní rok podat nanejvýš dvě žádosti tohoto druhu. 

Osoby, které pobírají předčasný starobní důchod, nemohou pobírat starobní důchod. 

Jakmile dosáhnou důchodového věku, změní se jejich předčasný starobní důchod na 

starobní důchod. 

 

▪ Systém starobního důchodového spoření umožňuje příjemci pobírat buď 

jednorázovou výplatu s doživotním důchodem, nebo pouze doživotní důchod, 

jestliže: 

▪ mu systém sociálního pojištění umožňuje pobírat předčasný starobní důchod, 

▪ současná hodnota účtu důchodového spoření pojištěnce v den žádosti o nárok na 

předčasný důchod mu umožňuje pobírat doživotní důchod, který je vyšší nebo se 

rovná 0,6násobku životního minima ze zákona platného pro plnoletou osobu, 

▪ žadateli chybějí nejvýše 2 roky do dosažení důchodového věku a 

▪ žadatel nepracuje (tzn. je bez příspěvkových příjmů). 

 

Naproti tomu nesplnění této podmínky (0,6násobek životního minima ze zákona 

platného pro plnoletou fyzickou osobu) brání nejen výplatě předčasného starobního 

důchodu v rámci důchodového spoření, ale také poskytnutí předčasného starobního 

důchodu ze systému sociálního pojištění. Pojištěnec, který splňuje požadované 

podmínky, bude souběžně pobírat předčasný starobní důchod vyplácený v rámci 

systému sociálního pojištění a předčasný starobní důchod v rámci starobního 

důchodového spoření. 

Co je kryto? 

Důchod na základě sociálního pojištění 

Výpočet starobního důchodu se provádí podle vzorce stanoveného v zákoně o 

sociálním pojištění.  

 

Systém financování na základě přerozdělování je založen na počtu ročních příspěvků 

a výši důchodu poskytnutého pojištěnci v závislosti na příjmech, které posloužily 

k výpočtu zaplacených příspěvků.  

 

Zákon o sociálním pojištění dovoluje či přesněji řečeno nezakazuje výkon placeného 

zaměstnání nebo výdělečné činnosti osobám, které pobírají starobní důchod. Pokud 

pojištěnec splňuje všechny podmínky, které mu umožňují pobírat starobní důchod, ale 

oddaluje datum odchodu do důchodu, pokračuje ve své činnosti a nadále tak přispívá 
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na starobní pojištění, zahrnuje se doba a objem těchto doplňkových příspěvků do 

výpočtu jeho budoucího důchodu. Pokud pojištěnec splňuje všechny podmínky, které 

mu umožňují pobírat starobní důchod, a při pobírání důchodu zároveň vykonává 

placené zaměstnání nebo výdělečnou činnost a případně ještě dobrovolně přispívá na 

důchodové pojištění, je výše důchodu aktualizována podle doby a objemu těchto 

zaplacených doplňkových příspěvků, ale pouze do výše 50 %.  

 

Pro státní důchod neexistuje žádné zákonné minimum ani maximum. 

Systém důchodového spoření 

▪ Dávky starobního důchodu lze pobírat buď jako jednorázovou výplatu s doživotním 

důchodem, nebo pouze jako doživotní důchod. 

 

V prvním případě pojištěnec uplatnil svůj nárok na důchod a část účtu důchodového 

spoření bude pobírat v měsíčních částkách po stanovené období, zatímco zbytek bude 

převeden na doživotní důchod, který mu bude vyplácet pojišťovna.  

 

Doživotní důchod se vyplácí za stejných podmínek jako v případě samostatného 

důchodu. Zvolit toto řešení je možné pouze tehdy, když mají aktiva převedená 

společností spravující důchodové spoření dostatečnou hodnotu, aby umožnila výplatu 

doživotního důchodu v částce vyšší než je 60 % platného zákonného životního minima 

pro plnoletou fyzickou osobu.  

 

Společnost spravující důchodové spoření pak pojištěnci po stanovenou dobu vyplácí 

měsíční částky odpovídající přebytku důchodového kapitálu, který se uvolnil po 

převodu prostředků určených k odkoupení doživotního důchodu. Při podání své žádosti 

si pojištěnec zvolí období pro vyplácení důchodového kapitálu, přičemž toto období 

nemůže být kratší než 1 měsíc. Měsíční částku vyplácenou v podobě důchodového 

kapitálu vypočítává společnost spravující důchodové pojištění jako poměr mezi volným 

přebytkem v den žádosti o přiznání nároku na důchod a stanoveným počtem 

měsíčních výplat. 

 

V případě pouze doživotního důchodu je celý účet důchodového spoření pojištěnce 

převeden na doživotní důchod, který vyplácí pojišťovna, již si vybral. Společnost 

spravující důchodové spoření pojištěnce převede na vybranou důchodovou pojišťovnu 

prostředky (v penězích, ale také aktiva v jiné podobě) nezbytné k odkoupení 

doživotního důchodového pojištění u této společnosti. Po převzetí prostředků musí 

daná pojišťovací společnost uzavřít s oprávněným smlouvu o vyplácení doživotního 

starobního důchodu. 

 

Doživotní starobní důchod pobíraný v rámci důchodového spoření vyplácí pojišťovna, 

kterou si pojištěnec zvolil, a jeho výše se vypočítává podle matematických vzorců, 

které stanoví sociální právní předpisy. Výše důchodu, který pojištěnec pobírá, nemůže 

být v žádném případě nižší, než je minimální důchod vypočítaný s ohledem na příjmy 

nahlášené v souladu s přílohou 1 zákona č. 43/2004 o starobním důchodovém spoření 

a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výše měsíčních 

částek vyplácených společnostmi spravujícími důchodové spoření závisí v případě 

volitelných řešení v podobě důchodového kapitálu na přebytku, který je volný po 

převodu prostředků nezbytných k odkoupení doživotního důchodu od zvolené 

pojišťovací společnosti. 

 

Pro státní důchod neexistuje žádné zákonné minimum ani maximum. 
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Předdůchodové dávky 

V případě předčasného starobního důchodu v rámci systému sociálního pojištění se 

výše měsíční platby vypočítává shodně s výší starobního důchodu, přičemž tento 

výsledek se snižuje o 0,5 % za každý chybějící měsíc nebo započatý měsíc zbývající 

do dne, kdy by příjemce dosáhl řádného důchodového věku. 

 

Výše předčasného starobního důchodu, který pojištěnec pobírá, nemůže být v žádném 

případě nižší, než je minimální důchod vypočítaný s ohledem na příjmy nahlášené 

v souladu s přílohou 1 zákona č. 43/2004 o starobním důchodovém spoření a o změně 

a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výše měsíčních částek 

vyplácených společnostmi spravujícími důchodové spoření závisí v případě volitelných 

řešení v podobě důchodového kapitálu na přebytku, který je volný po převodu 

prostředků nezbytných k odkoupení doživotního důchodu od zvolené pojišťovací 

společnosti. 

Jak získat přístup ke starobním dávkám? 

Žádost o důchod 

Žádosti o starobní důchod se všemi podklady nezbytnými pro posouzení nároků 

žadatele musí být podány písemně u místní pobočky Sociální pojišťovny. Pokud 

pojištěnec žádá současně o důchod v rámci důchodového spoření, musí předložit 

odpovídající dokumenty společnosti spravující důchodové spoření, u které je pojištěn. 

Žádost o předčasný starobní důchod 

Při žádání o předčasný starobní důchod musí příjemce podat písemnou žádost se 

všemi požadovanými podklady u místní pobočky Sociální pojišťovny. Pokud pojištěnec 

podává současně žádost o předčasný starobní důchod z fondového systému starobních 

důchodů, musí předložit odpovídající dokumenty společnosti spravující důchodové 

spoření, u které je zaregistrován. 
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Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé 

Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé? 

Vdovský a vdovecký důchod 

Pro přiznání vdovského/vdoveckého důchodu v rámci sociálního pojištění je třeba 

splnit tyto podmínky: 

▪ v den svého úmrtí zesnulý/á manžel/ka pobíral/a:  

▪ starobní důchod, 

▪ předčasný důchod nebo 

▪ invalidní důchod nebo 

▪ v den svého úmrtí zesnulý/á manžel/ka splňoval/a podmínky pro přiznání 

invalidního nebo starobního důchodu nebo 

▪ manžel/ka zesnul/a následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. 

 

Nárok na vdovský/vdovecký důchod není nijak časově omezen. To znamená, že 

jakmile pozůstalý/á manžel/ka jakkoli dlouho po úmrtí splňují jednu ze zákonem 

stanovených podmínek, bude jejich nárok na vdovský důchod uznán.  

 

Vdovský/vdovecký důchod zaniká v případě uzavření nového manželství nebo 

v případě, že soud shledá pozůstalého manžela / pozůstalou manželku vinným/vinnou 

úkladnou vraždou zesnulé osoby. 

 

Pozůstalý/á manžel/ka má nárok na výplatu vdoveckého/vdovského důchodu v rámci 

systému důchodového spoření v případě, že v den úmrtí příjemce pobíral/a starobní 

důchod nebo předčasný starobní důchod v rámci téhož systému. 

Sirotčí důchod 

Vyživované dítě (mladší 26 let) má nárok na sirotčí důchod, jestliže v době úmrtí 

pobíral zesnulý rodič starobní důchod, předčasný důchod nebo invalidní důchod nebo 

jestliže v době úmrtí zesnulý rodič splnil podmínky pro pobírání invalidního nebo 

starobního důchodu nebo jestliže zesnul následkem pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání. Nárok na sirotčí důchod zaniká, ukončí-li dítě základní, střední nebo 

vysokoškolské vzdělání nebo je-li dítě osvojeno do jiné rodiny. V případě zrušení 

osvojení je tento nárok obnoven. Nárok na sirotčí důchod zaniká v případě, že soud 

shledá osiřelé dítě vinným úkladnou vraždou zesnulé osoby. Zákon nijak nerozlišuje 

mezi ztrátou jednoho či obou rodičů. Současné předpisy však přiznávají dětem sirotčí 

důchod ve výši 40 % z důchodu každého ze zesnulých rodičů. 

 

V rámci systému důchodového spoření má pozůstalé vyživované dítě (mladší 26 let) 

nárok na výplatu sirotčího důchodu v případě, že v den úmrtí příjemce pobíral starobní 

důchod nebo předčasný starobní důchod v rámci téhož systému. Tento nárok bude bez 

možnosti obnovy přerušen, pokud bude dotyčné dítě osvojeno třetí osobou. 

Co je kryto? 

V zásadě by celková výše vyplácených pozůstalostních důchodů (vdovský/vdovecký 

důchod, sirotčí důchod) neměla překročit výši částky, na jakou by měla nárok zesnulá 

osoba. V praxi to znamená, že jestliže součet veškerých pozůstalostních důchodů 
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vypočtených podle oficiálního sazebníku (60 % pro pozůstalého manžela / pozůstalou 

manželku, 40 % pro každé vyživované dítě) tuto částku přesáhne, vyplácené částky 

se odpovídajícím způsobem sníží. 

Vdovský a vdovecký důchod 

Vdovský/vdovecký důchod představuje 60 % částky důchodu zesnulého. Vyplácí se po 

dobu 1 roku od úmrtí. K tomu, aby po uplynutí tohoto období mohl být 

vdovský/vdovecký důchod dále vyplácen, musí pozůstalý/á manžel/ka splňovat 

následující podmínky: 

▪ starat se o nezaopatřené dítě, které pobírá sirotčí důchod v důsledku téhož úmrtí 

nebo které je vychováváno v rodině zesnulého (vlastní dítě nebo osvojené dítě 

pozůstalého manžela/manželky nebo dítě, které bylo v době manželství svěřeno do 

péče jednomu z manželů), 

▪ být postižený s mírou ztráty pracovní schopnosti nejméně 70 %, 

▪ dosáhl/a zákonného důchodového věku, 

▪ vychoval/a tři nebo více dětí, 

▪ vychoval/a dvě děti a dosáhl/a věku 52 let. 

 

V systému důchodového spoření se důchod vyplácený pozůstalému manželovi / 

pozůstalé manželce vyplácí stejným způsobem jako důchod původní. Pokud zesnulý 

pojištěnec uplatnil svůj nárok na důchod nebo předčasný důchod v podobě 

samostatného doživotního důchodu, pojišťovna, která zesnulému vyplácela doživotní 

starobní nebo předčasný starobní důchod, důchod převede na vdovský důchod ve výši 

60 % částky, kterou pobíral zesnulý v okamžiku úmrtí.  

 

Pokud zesnulý pojištěnec uplatnil svůj nárok na důchod nebo předčasný důchod 

v podobě kapitálu pro případ úmrtí, společnost spravující důchodové spoření bude 

nadále pozůstalému manželovi / pozůstalé manželce vyplácet měsíční částky v rámci 

volného přebytku ve stejné výši a po stejnou dobu, jak bylo stanoveno před úmrtím. 

Zároveň pojišťovací společnost, která zesnulému vyplácela doživotní starobní nebo 

předčasný starobní důchod, důchod převede na vdovský/vdovecký důchod ve výši 

60 % částky, kterou pobíral zesnulý v okamžiku úmrtí.  

 

V tomto případě rovněž veškeré důchody vyplácené pozůstalým v důsledku úmrtí 

(vdovský/vdovecký důchod, sirotčí důchod) nemají v zásadě překročit částku, jakou by 

na starobním důchodu nebo předčasném starobním důchodu pobíral zesnulý. Stejně 

tak měsíční částky, které v podobě důchodového kapitálu vyplácí společnost spravující 

důchodové pojištění, jsou rozděleny rovným dílem mezi pozůstalého manžela / 

pozůstalou manželku a každé z dětí, aby tak celková vyplácená částka představovala 

100 % všech měsíčních částek vyplácených zesnulému. 

Sirotčí důchod 

Sirotčí důchod činí na každé dítě 40 % starobního nebo invalidního důchodu, na který 

měl nebo by měl zesnulý rodič v okamžiku úmrtí nárok. 

 

V systému důchodového spoření se důchod vyplácený sirotkovi vyplácí stejným 

způsobem jako původní předčasný nebo starobní důchod. Pokud zesnulý rodič uplatnil 

svůj nárok na důchod nebo předčasný důchod v podobě samostatného doživotního 

důchodu, pojišťovna, která zesnulému vyplácela doživotní starobní nebo předčasný 

starobní důchod, ho převede na sirotčí důchod ve výši 40 % částky, kterou pobíral 

zesnulý rodič v okamžiku úmrtí.  
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Pokud zesnulý rodič uplatnil svůj nárok na důchod nebo předčasný důchod v podobě 

kapitálu pro případ úmrtí, společnost spravující důchodové spoření bude nadále 

pozůstalému dítěti vyplácet měsíční částky v rámci volného přebytku ve stejné výši 

a po stejnou dobu, jak bylo stanoveno před úmrtím. Zároveň pojišťovací společnost, 

která zesnulému vyplácela doživotní starobní nebo předčasný starobní důchod, důchod 

převede na sirotčí důchod ve výši 40 % částky, kterou pobíral zesnulý rodič 

v okamžiku úmrtí. Výši tohoto důchodu lze v případě potřeby upravit tak, aby celkový 

součet všech pozůstalostních důchodů nepřesáhl úroveň 100 % původního důchodu 

(viz část věnovaná vdoveckému/vdovskému důchodu). 

Pohřebné 

Sociální právní předpisy ve Slovenské republice umožňují poskytnout pohřebné 

(príspevok na pohreb) s cílem snížit zátěž pozůstalých zesnulé osoby v podobě 

nákladů spojených s pohřbem. Osobě, která uspořádá pohřeb zesnulého, je vyplacena 

paušální částka 79,67 EUR. 

Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé? 

Žádosti o důchod pro pozůstalé se všemi nezbytnými podklady musí být podány 

písemně u místních poboček Sociální pojišťovny. V případě souběžné žádosti 

o pozůstalostní důchod v rámci důchodového spoření musí být žádost podána 

u pojišťovací společnosti spravující doživotní důchod zesnulého a případně 

u společnosti, která spravuje důchodové spoření v podobě důchodového kapitálu. 

V žádostech musí být uvedeny všechny informace potřebné pro přezkum nároků 

žadatele a musí k nim být přiloženy všechny nezbytné podklady. 

Pohřebné 

Žadatel musí žádost o pohřebné předložit úřadu práce, sociálních věcí a rodiny 

v posledním místě trvalého nebo dočasného pobytu zesnulého. Žádost musí potvrdit 

příslušná pohřební služba a úřad práce, sociálních věcí a rodiny v místě úmrtí. 

Formuláře žádosti jsou k dispozici u tohoto úřadu. 
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Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a 
nemocech z povolání 

Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech 
z povolání? 

Úrazové pojištění uzavírá povinně každý zaměstnavatel, který zaměstnává nejméně 

jednu osobu, přičemž toto pojištění se vztahuje na všechny zaměstnance.  

 

Systém pojištění pro případ pracovního úrazu chrání osoby, které vykonávají pracovní 

činnost pro zaměstnavatele nejen na základě pracovní smlouvy, ale také v rámci 

smlouvy o provedení práce nebo odborné studentské praxe.  

 

Systém úrazového pojištění zahrnuje několik zvláštních kategorií osob, za které 

úrazové dávky a dávky v případě nemoci z povolání hradí a financuje stát: 

▪ žáci středních škol a vysokoškolští studenti, 

▪ dobrovolní hasiči, důlní záchranáři, dobrovolníci Červeného kříže a horští 

záchranáři, 

▪ dobrovolníci provádějící záchranářské práce v souvislosti se závažnými událostmi, 

přírodními pohromami nebo při odstraňování následků takových událostí a pohrom. 

 

Systém úrazového pojištění je v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání 

založen na presumpci odpovědnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům, a proto 

pojištěnec nemůže žádat o žádné dávky v rámci úrazového pojištění, pokud 

zaměstnavatel prokáže, že v daném případě nenese žádnou odpovědnost. 

Co je kryto? 

Vzhledem k tomu, že systém úrazového pojištění má za cíl zachovat obětem čistou 

mzdu ve výši, jakou pobíraly před pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, je 

výpočet příspěvků k úhradě a dávek pobíraných v rámci úrazového pojištění založen 

na hrubé mzdě pojištěnce. Na rozdíl od pojištění nemocenského a starobního a od 

pojištění pro případ ztráty zaměstnání a garančního pojištění nepřihlíží tento výpočet 

k horní hranici příjmů. 

 

Systém pojištění pro případ pracovního úrazu poskytuje: 

▪ úrazový příplatek (úrazový príplatok), 

▪ úrazový důchod (úrazová renta), 

▪ jednorázové vyrovnání (jednorazové vyrovnanie), 

▪ pozůstalostní úrazový důchod (pozostalostná úrazová renta) a jednorázové 

odškodnění (jednorazové odškodnenie), 

▪ dávku na rehabilitaci (rehabilitačné) a dávku na rekvalifikaci (rekvalifikačné). 

Úrazový příplatek  

Jedná se o peněžitou dávku, která se vyplácí pojištěncům v pracovní neschopnosti 

v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Výše této dávky je dána 

rozdílem mezi dávkou v nemoci a případnou náhradou příjmu, kterou oběť pobírá, 

a její čistou mzdou v době před úrazem nebo nemocí. 
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Úrazový důchod  

Podmínkou pro vznik nároku na úrazový důchod je míra pracovní neschopnosti oběti, 

která musí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání dosáhnout 40 %. Míra 

pracovní neschopnosti se posuzuje z hlediska činnosti, kterou oběť vykonávala těsně 

před úrazem nebo nemocí. Výpočet výše důchodu vychází z 80 % mzdy, která je 

vyměřovacím základem pro příspěvky (což přibližně odpovídá čisté mzdě, kterou 

pojištěnec pobírá), na kterou se uplatní určité procento z míry pracovní neschopnosti. 

Pokud však oběť pobírá současně invalidní důchod, snižuje se výše úrazového důchodu 

o odpovídající částku. 

 

Při změně zdravotního stavu pojištěnce s vlivem na jeho pracovní schopnost (za 

podmínky, že nepoklesne pod hranici 40 %) je důchod úměrně tomu uzpůsoben. 

Úrazový důchod zaniká ve chvíli, kdy pojištěnec dosáhl důchodového věku nebo kdy 

mu byl přiznán předčasný starobní důchod. 

Jednorázové vyrovnání  

Jednorázové vyrovnání se vyplácí za ztrátu nejméně 10 %, nejvýše však 40 % 

pracovní schopnosti v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Jeho výše 

se vypočítá na základě hrubého ročního příjmu pojištěnce před úrazem nebo nemocí, 

přičemž se zohlední procentní míra poklesu jeho pracovní schopnosti. 

Pozůstalostní úrazový důchod a jednorázové odškodnění  

V případě úmrtí pojištěnce v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání 

obsahuje systém úrazového pojištění dávky pro pozůstalé. Tyto dávky mohou mít 

podobu pozůstalostního úrazového důchodu nebo jednorázového odškodnění. 

Pozůstalostní úrazový důchod se vyplácí v případech, kdy byla zesnulému pojištěnci 

soudním rozhodnutím uložena vyživovací povinnost. V ostatních případech se vyplácí 

pozůstalému manželovi / pozůstalé manželce a vyživovaným dětem jednorázové 

odškodnění. Nárok na tyto dávky zaniká v den, kdy by zesnulá osoba dosáhla 

důchodového věku. 

Dávky na rehabilitaci a rekvalifikaci  

Dávku na rehabilitaci lze vyplatit osobě, která podstupuje rehabilitaci. Podobně lze 

dávku na rekvalifikaci vyplatit osobě, která podstupuje rekvalifikaci. Tyto dávky jsou 

přiznávány rozhodnutím Státní pojišťovny a vyplácejí se po dobu nejvýše 6 měsíců. 

Ani jednu dávku však nelze pobírat souběžně se starobním důchodem. Pokud je žádost 

o pracovní rehabilitaci nebo rekvalifikaci vyřízena kladně, automaticky to zakládá 

nárok na poskytnutí odpovídajícího příspěvku. Výše příspěvku odpovídá 80 % denního 

vyměřovacího základu (průměrného denního výdělku v kalendářním roce před 

úrazem). 

Ostatní dávky 

Mezi ostatní dávky ze systému úrazového pojištění patří: 

▪ bolestné (náhrada za bolesť) a náhrada za ztížené společenské uplatnění (náhrada 

za sťaženie spoločenského uplatnenia), 

▪ náhrada nákladů spojených s ošetřením, které překročily rámec a objem 

prostředků, které hradí zdravotní pojištění, 

▪ náhrada nákladů na pohřeb, vyplácená oprávněným příjemcům jako jednorázová 

paušální dávka. 
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Jak získat přístup k dávkám při pracovních úrazech a nemocech 
z povolání?  

Žádosti o dávky z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání musí být podány 

písemně se všemi požadovanými podklady u místní pobočky Sociální pojišťovny. 
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Kapitola IX: Rodinné dávky 

Kdy máte nárok na rodinné dávky? 

Přídavky na děti a rodičovský příspěvek se vyplácejí rodičům s nezaopatřenými dětmi, 

adoptivním rodičům a pěstounům, kterým byly svěřeny nezaopatřené děti do náhradní 

péče, ať už jsou zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné nebo uchazeči 

o zaměstnání. Jedná se o příspěvkové dávky financované ze státního rozpočtu a jejich 

výše nezávisí na příjmech oprávněné osoby ani na věku nezaopatřených dětí. Státní 

příslušníci z jiných členských států Evropské unie (EU), Evropského hospodářského 

prostoru (EHP), Švýcarska a v některých případech i z třetích zemí mají ve vztahu 

k rodinným dávkám stejná práva a povinnosti jako občané Slovenské republiky. 

Přídavky na děti 

Přídavek na dítě (prídavok na dieťa) vyplácí stát každému, kdo musí zajišťovat 

výchovu a obživu vyživovaného dítěte, pokud splňuje následující podmínky: 

▪ dítě je skutečně jím zaopatřovanou osobou, 

▪ místo trvalého nebo dočasného pobytu příjemce se nachází na území Slovenské 

republiky (tato podmínka se nevztahuje na migrující pracovníky původem 

z členského státu EU, EHP nebo ze Švýcarska), 

▪ nezaopatřené dítě má trvalý nebo přechodný pobyt na území Slovenské republiky 

(tato podmínka se nevztahuje na rodinné příslušníky migrujících pracovníků 

původem z členského státu EU, EHP nebo ze Švýcarska). 

Rodičovský příspěvek 

Rodičovský příspěvek (rodičovský príspevok) je sociální dávka vyplácená rodičům 

nebo adoptivním rodičům jako státní podpora na výchovu a obživu dětí mladších 3 let 

obecně a mladších 6 let v případě dětí s dlouhodobými zdravotními obtížemi. 

Rodičovský příspěvek se vyplácí v případě, že: 

▪ rodič zajišťuje běžnou péči o dítě, 

▪ dítě je skutečně jím vyživovanou osobou, 

▪ místo trvalého nebo dočasného pobytu rodiče se nachází na území Slovenské 

republiky (tato podmínka se nevztahuje na migrující pracovníky původem 

z členského státu EU, EHP nebo ze Švýcarska), 

▪ nezaopatřené dítě má trvalý nebo přechodný pobyt na území Slovenské republiky 

(tato podmínka se nevztahuje na rodinné příslušníky migrujících pracovníků 

původem z členského státu EU, EHP nebo ze Švýcarska). 

Příspěvky na péči o dítě 

Daňový bonus (daňový bonus) se vyplácí rodičům, kteří mají na Slovensku trvalé či 

přechodné bydliště, osobám, které zajišťují náhradní rodinnou péči, nebo adoptivním 

rodičům, jejichž výdělek přesáhl 6násobek měsíční vnitrostátní minimální mzdy a kteří 

se starají o dítě mladší 25 let. 

 

Příspěvek při péči o dítě (príspevok na starostlivosť o dieťa) se vyplácí pracujícím nebo 

studujícím osobám, které pečují o dítě. Vyplácí se v případě, že dítě i oprávněné osoby 

mají trvalé nebo přechodné bydliště na Slovensku. 
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Porodné 

Viz kapitola o otcovství a mateřství. 

Dávky při náhradní péči 

Osoby, které zajišťují péči o děti v pěstounské péči nebo o děti umístěné do náhradní 

péče na základě rozhodnutí soudu nebo orgánu sociální péče, mají nárok na dávky při 

náhradní péči.  

Co je kryto? 

Přídavky na děti 

Přídavek na dítě je paušální dávka, která nezávisí ani na příjmech rodiny, ani na věku 

dítěte či počtu dětí v rodině. Vyplácí se měsíčně na každé nezaopatřené dítě, přičemž 

lze tyto částky kumulovat. Vyplácí se v plné výši za kalendářní měsíc, i pokud jsou 

požadované podmínky splněny pouze po část daného měsíce. Výši paušálního přídavku 

na nezaopatřené dítě může vždy k 1. září upravit nařízení vlády Slovenské republiky. 

V současné době činí 22,54 EUR na dítě.  

 

Přídavek na dítě se vyplácí až do konce povinné školní docházky dítěte, což je 

v současné době do věku 16 let. Tato lhůta může být prodloužena až do věku 25 let, 

pokud dítě studuje v denním studiu nebo se věnuje odborné přípravě a nemá vlastní 

příjmy. Pokud dítě trpí dlouhodobě zdravotními potížemi, a nemůže se proto plně 

věnovat dennímu studiu nebo jinému vzdělávání, vyplácí se přídavek na dítě až do 

jeho 18 let.  

 

Jakoukoli změnu situace, která může mít vliv na nárok, výši nebo dobu pobírání této 

dávky, musí oprávněný příjemce do 8 dnů nahlásit místnímu úřadu práce, sociálních 

věcí a rodiny. 

 

Přídavek na dítě může být vyplácen jediné fyzické osobě, i když podmínky pro 

poskytnutí této dávky splňuje několik osob. Nárok na přídavek na dítě může 

uplatňovat: 

▪ jeden z rodičů nezaopatřeného dítěte, jakož i jeho adoptivní rodič, 

▪ osoba, které bylo dítě svěřeno do náhradní péče, 

▪ plnoleté dítě, které nevydělává a není samo rodičem, jehož rodičům byla upravena 

vyživovací povinnost a které uzavřelo manželství nebo jehož manželství bylo 

rozvedeno. 

Rodičovský příspěvek 

Rodičovský příspěvek je paušální dávka vyplácená měsíčně, a to bez ohledu na výši 

rodinného příjmu. Pokud má v průběhu téhož období jeden z rodičů nárok na mateřský 

příspěvek v částce nižší, než je paušální rodičovský příspěvek, bude tento příspěvek 

vyplacen v částce odpovídající rozdílu mezi pobíraným mateřským příspěvkem 

a platným paušálním rodičovským příspěvkem. Rodičovský příspěvek nelze vyplácet 

v případě, že je přiznána dávka v mateřství vyšší než částka paušálního rodičovského 

příspěvku. Výši paušálního přídavku na nezaopatřené dítě může vždy k 1. září upravit 

nařízení vlády Slovenské republiky. V současné době činí rodičovský příspěvek 194,70 

EUR. V případě vícečetného porodu (dvojčata, trojčata atd.) se základní výměra 
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zvyšuje o 25% za každé další dítě. Je však snížena na 50% v případě, že rodiče 

nezajistí povinnou školní docházku. 

 

Jakoukoli změnu situace, která může mít vliv na nárok, výši nebo dobu pobírání této 

dávky, musí oprávněný příjemce do 8 dnů nahlásit místnímu úřadu práce, sociálních 

věcí a rodiny. 

 

Nárok na rodičovský příspěvek může uplatňovat jeden z rodičů dítěte, nebo každá 

osoba, které bylo dítě svěřeno do náhradní péče. 

Příspěvky na péči o dítě 

Daňový bonus (daňový nástroj) je všeobecný systém financovaný ze státního 

rozpočtu, který poskytuje možnost snížení daně z příjmu o 21,03 EUR měsíčně na 

jedno dítě. 

  
Příspěvek při péči o dítě je státní podpora pro rodiče nebo náhradní rodiče (kteří 

nepobírají rodičovský příspěvek) na pokrytí nákladů péče o dítě.  

Jeho výše odpovídá doloženým výdajům do výše rodičovského příspěvku v případě 

péče o dítě zajišťované oficiálním poskytovatelem péče nebo 25 % částky 

rodičovského příspěvku v případě, že o dítě pečuje osoba, která není samostatně 

výdělečně činná (např. prarodič) nebo není oficiálním poskytovatelem péče. 

Porodné 

Viz kapitola o mateřství a otcovství. 

Dávky při náhradní péči 

Jednorázové dávky  

Tyto dávky se vyplácejí na začátku a na konci umístění dítěte do náhradní péče. 

Oprávněným příjemcům se vyplácejí pravidelné dávky (s výjimkou případu malých 

dětí, které byly svěřeny jiným fyzickým osobám, než jsou jejich rodiče, a dětem 

umístěným u fyzické osoby na základě justičního rozhodnutí v souvislosti 

s předběžným opatřením) po dobu této náhradní péče za podmínky, že tito příjemci 

nepobírají souběžně žádnou jinou sociální podporu od státu, přičemž tyto pravidelné 

dávky pak představují pouze doplňkovou platbu.  

 

Jednorázová dávka vyplácená dětem umístěným do péče či náhradní péče je určena 

na zajištění určitých základních potřeb dotčených dětí. Soustavně se poskytují malým 

dětem, které byly bezprostředně před svěřením do náhradní péče umístěny v dětských 

domovech. Lze je rovněž poskytnout dětem, které v dětském domově před svěřením 

do náhradní péče nebyly, ale nemají nezbytnou osobní výbavu: to posoudí úřad práce, 

sociálních věcí a rodiny, který je příslušný pro výplatu dávky.  

 

Jednorázová dávka vyplácená dětem odcházejícím z náhradní péče má pomoci dětem 

opouštějícím náhradní péči dosáhnout nezávislosti. Příjemcem je dítě, které dosáhlo 

plnoletosti ze zákona. 

 

Pravidelné dávky pro náhradní rodiče 

Tyto dávky mají poskytnout pomoc náhradním rodičům, kteří pečují alespoň o jedno 

dítě, které jim bylo svěřeno. Toto poslání musí plnit osobně, mimo zařízení pro 

pěstounskou péči, a může se rovněž týkat dětí, které jim byly svěřeny dočasně s cílem 

budoucího poručnictví. Na tyto dávky nemohou uplatnit nárok rodinní příslušníci 
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v přímé linii (prarodiče, praprarodiče). Na podporu zachování rodinných svazků budou 

dávky zvýšeny v případě péče o 3 nebo více sourozenců.  

 

Tyto dávky nemohou být vypláceny v případě, že náhradní rodič nebo jeho 

manžel/manželka pobírají souběžně dávku v mateřství (podle zákona o sociálním 

pojištění) nebo denní dávku v nemoci či obdobné dávky, které jsou jim vypláceny 

v cizině. 

 

Zvláštní pravidelný příspěvek pro náhradní rodiče  

Tyto dávky mají poskytnout podporu pro náhradní rodiče, kteří se starají o těžce 

postižené dítě, pokud tito náhradní rodiče nebo dané dítě nepobírají žádnou jinou 

finanční podporu určenou k tomuto účelu a pokud vykonávají své poslání osobně, 

mimo zařízení pro pěstounskou péči (jak je uvedeno v zákonu o sociální podpoře). 

Jak získat přístup k rodinným dávkám? 

Žádosti o přídavky na dítě a rodičovské příspěvky musí být podány písemně u úřadu 

práce, sociálních věcí a rodiny v místě trvalého nebo přechodného bydliště žadatele. 

V těchto pobočkách si lze opatřit pro tento účel připravené tiskopisy a seznam 

požadovaných podkladů k žádosti. Pokud má nezaopatřené dítě trvalý pobyt v jiném 

členském státě Evropské unie, zohledňují se ustanovení koordinace systémů sociálního 

zabezpečení v EU. 

 

Žádost o dávky při náhradní péči musí být podána u úřadu práce, sociálních věcí 

a rodiny v místě trvalého bydliště žadatele. Tyto úřady zajišťují také správu těchto 

dávek. Nárok na tyto dávky je vázán na hmotnou situaci dítěte, kterou nezávisle 

posoudí úřad. Rozhodnutí by mělo být vydáno ve lhůtě 30 dnů. 
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Kapitola X: Nezaměstnanost 

Kdy máte nárok na dávky v nezaměstnanosti? 

Nezaměstnané osoby (pojištěné z titulu výkonu zaměstnání nebo osoby, které se 

dobrovolně účastní systému pojištění pro případ ztráty zaměstnání) mohou uplatňovat 

nárok na dávky v nezaměstnanosti (Dávka v nezamestnanosti) v případě, že 

v posledních třech letech předcházejících jejich evidenci na seznamu uchazečů 

o zaměstnání platily příspěvky na pojištění po dobu nejméně dvou let.  

 

Období pojištění se započítávají pouze jednou. To znamená, že se nebude přihlížet 

k obdobím účasti na pojištění, které již byly započítány při předcházejícím vzniku 

nároku na tuto dávku. 

 

Osoba, která pobírá předčasný důchod nebo starobní důchod, nebo osoba, která 

pobírá invalidní důchod a její stupeň pracovní neschopnosti dosahuje nejméně 70 %, 

nemůže zároveň nárokovat dávku v nezaměstnanosti. Dávka v nezaměstnanosti není 

vyplácena za dny, kdy daná osoba pobírala dávku v nemoci, dávku za ošetřování 

nemocného člena rodiny, dávku v mateřství nebo rodičovský příspěvek. 

Co je kryto? 

Dávky v nezaměstnanosti se vyplácí po dobu nejvýše 6 měsíců. 

 

Osoby evidované jako uchazeči o zaměstnání po ukončení pracovního poměru na dobu 

určitou mohou uplatňovat nárok na dávky v nezaměstnanosti v případě, že 

v posledních 4 letech předcházejících jejich evidenci na seznamu uchazečů 

o zaměstnání: 

▪ se z titulu pracovní smlouvy na dobu určitou účastnily systému pojištění pro případ 

ztráty zaměstnání nebo byly dobrovolnými účastníky systému pojištění pro případ 

ztráty zaměstnání po dobu nejméně 2 let,  

▪ nepodléhaly z jiného důvodu povinné účasti v systému pojištění pro případ ztráty 

zaměstnání. 

▪ V takovém případě trvá doba vyplácení dávek nejvýše 4 měsíce. 

 

Při splnění zákonných podmínek pro uplatnění nároku na dávky v nezaměstnanosti 

pobírá pojištěnec dávku, která představuje 50 % jeho základního denního příjmu, jenž 

sloužil k výpočtu jeho příspěvků. 

Jak získat přístup k dávkám v nezaměstnanosti? 

Při splnění výše uvedených podmínek nabývá nárok na dávky v nezaměstnanosti 

účinnosti ke dni, kdy byl pojištěnec evidován jako uchazeč o zaměstnání u místního 

úřadu práce, sociálních věcí a rodiny, a zanikají po ukončení zákonem stanoveného 

období pro výplatu dávek. Nárok na dávky rovněž zaniká dnem výmazu pojištěnce 

z evidence uchazečů o zaměstnání. Výplata probíhá prostřednictvím Sociální 

pojišťovny.   
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Kapitola XI: Minimální zdroje 

Kdy máte nárok na dávky vázané na minimální zdroje? 

Zvláštní nepříspěvkové peněžité dávky 

Viz níže část „Pojistné krytí“. 

Pomoc v hmotné nouzi (pomoc v hmotnej núdzi) 

Pomoc v hmotné nouzi je všeobecný nepříspěvkový systém financovaný z daní, jehož 

cílem je zajistit minimální příjem osobám neschopným zajistit si základní životní 

podmínky. Výše dávek poskytovaných v tomto systému se liší podle počtu členů 

domácnosti. Pomoc v hmotné nouzi je poskytována na základě subjektivního práva 

(nezávisejícího na volném uvážení). 

Dávka v hmotné nouzi (dávka v hmotnej núdzi) 

Dávka v hmotné nouzi je ověřením majetkových poměrů podmíněná dávka 

poskytovaná osobám, které mají bydliště či pobývají na území Slovenské republiky a 

nacházejí se v situaci hmotné nouze, tj. jejich příjem je nižší než životní minimum 

(životné minimum), a nejsou schopny si zajistit příjem samy. Životní minimum je 

minimální výše příjmu osoby jakožto mez, pod níž je daná osoba uznávána za osobu 

v hmotné nouzi. Životní minimum v zásadě kryje jedno teplé jídlo denně, potřebné 

ošacení a bydlení. 

Co je kryto? 

Zvláštní nepříspěvkové peněžité dávky 

Úprava (valorizace) důchodu provedená před datem 1. ledna 2004 týkající se 

důchodů, které představují jediný zdroj příjmů 

Pokud byl starobní důchod, poměrný starobní důchod, invalidní důchod, 

vdovský/vdovecký důchod nebo sirotčí důchod sirotka po otci i matce upraven 

k 31. prosinci 2003, protože představoval jediný zdroj příjmů příjemce, poskytuje se 

od 31. prosince 2003 za podmínek stanovených v ustanoveních platných do 

31. prosince 2003, přičemž jeho výše odpovídá částce platné k tomuto datu. Následně 

jsou tyto důchody upravovány podle právních ustanovení platných od dne 

1. ledna 2004.  

 

Výše úpravy starobního důchodu, poměrného starobního důchodu nebo invalidního 

důchodu, který tvoří jediný zdroj příjmů, se nezohledňuje při stanovení výše 

vdovského/vdoveckého důchodu a sirotčího důchodu. 

 

Sociální důchod poskytnutý před 1. lednem 2004 

Sociální důchod poskytovaný k 31. prosinci 2003 bude nadále po tomto datu vyplácen 

za podmínek stanovených právními předpisy platnými ke dni 31. prosince 2003, 

přičemž jeho výše odpovídá částce platné k tomuto datu. Po dni 31. prosince 2003 je 

orgánem odpovědným za přiznávání a výplatu důchodů organizační jednotka Sociální 

pojišťovny, která jako její výkonný orgán byla za tyto záležitosti odpovědná do 

31. prosince 2003. Následně je sociální důchod revidován podle právních předpisů 

platných od 1. ledna 2004. 
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Dávka v hmotné nouzi 

Výše dávky v hmotné nouzi se liší podle složení rodiny. Vypočítá se jako rozdíl mezi 

příjmem jednotlivce nebo domácnosti a teoretickou výší dávky v hmotné nouzi. Tato 

výše činí: 

▪ 60,50 EUR pro osaměle žijící osoby, 

▪ 115,10 EUR pro osamělé rodiče s jedním až čtyřmi dětmi, 

▪ 105,20 EUR pro bezdětné páry, 

▪ 157,60 EUR pro páry s jedním až čtyřmi dětmi, 

▪ 168,20 EUR pro osamělé rodiče s pěti či více dětmi, 

▪ 212,30 EUR pro páry s pěti či více dětmi. 

 

Dávka v hmotné nouzi se vyplácí po celou dobu trvání stavu hmotné nouze. 

 

Ostatní dávky jako složky dávky v hmotné nouzi: 

▪ dávka pro těhotné ženy od 4. měsíce těhotenství, 

▪ dávka pro osoby v hmotné nouzi s dítětem do 1 roku věku, 

▪ příspěvek na zdravotní péči (príspevok na zdravotnú starostlivosť), 

▪ ochranný příspěvek (ochranný príspevok) pro osoby, které dosáhly důchodového 

věku, zdravotně postižené osoby (které ztratily více než 70 % pracovní 

schopnosti), osoby pečující o osobu s těžkým zdravotním postižením, osoby trpící 

nemocí déle než 30 dnů nebo pro osamělé rodiče pečující o dítě do 31 týdnů věku,  

▪ příspěvek na bydlení (príspevok na bývanie) pro osoby, které hradí náklady za 

nájemné bydlení (vyjma důchodců a klientů v hmotné nouzi žijících v zařízeních 

sociálních služeb), 

▪ aktivační příspěvek (aktivačný príspevok) pro osoby účastnící se programu návratu 

do zaměstnání (odborná příprava nebo vykonávání obecně prospěšných prací po 

dobu alespoň 10 hodin týdně), 

▪ dávka pro dítě v době povinné školní docházky (ve věku 6–16 let) (dávka pre 

dieťa). 

Jak získat přístup k dávkám vázaným na minimální zdroje? 

Dávka v hmotné nouzi 

Žádost o tyto dávky musí být podána u úřadu práce, sociálních věcí a rodiny v místě 

trvalého bydliště žadatele. Tyto úřady zajišťují také správu těchto dávek. Nárok na 

tyto dávky je vázán na hmotnou situaci dítěte, kterou nezávisle posoudí úřad. 

Rozhodnutí by mělo být vydáno ve lhůtě 30 dnů (60 dnů, pokud se týká velmi 

složitého případu). 
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Kapitola XII: Dlouhodobá péče 

Kdy máte nárok na dlouhodobou péči? 

Dávky dlouhodobé péče jsou nabízeny zdravotně postiženým osobám, osobám ve 

špatném zdravotním stavu a osobám odkázaným na péči třetí osoby. Zákon pro 

některé dávky definuje požadovanou dobu trvání funkčního onemocnění (12 měsíců) i 

minimální stupeň závislosti.  

Co je kryto? 

Dávky jsou závislé na maximální výši příjmu (příjmu z výdělečné činnosti či z majetku 

a z jiných dávek) celé domácnosti žadatele. Je uplatňována horní hranice příjmů, jež 

se liší podle několika faktorů (např. zda je vyživovanou osobou dítě či nikoli). Kromě 

věcných dávek (které zahrnují ústavní a denní péči) jsou k dispozici i dávky peněžité 

v podobě příspěvku na osobní asistenci a příspěvku na ošetřování pro neformální 

pečovatele (příbuzné) v rámci domácí péče. Existuje svobodný výběr mezi peněžitými 

a věcnými dávkami. 

 

Příjemce musí hradit náklady poskytování služby v ústavních zařízeních, musí mu však 

zbývat životní minimum ve výši nejméně 20 % jeho měsíčního příjmu. Příjemce 

peněžité dávky hradí část nákladů na topná a obdobná zařízení. 

Jak získat přístup k dlouhodobé péči? 

Dávky jsou organizovány na krajské i místní úrovni. Dlouhodobá péče je kryta 

částečně zvláštními právními předpisy (v případě zdravotně postižených osob) a 

částečně právními předpisy upravujícími řadu dalších rizik (invaliditu, stáří, zdravotní 

péči). Vychází z myšlenky sociální pomoci (nároku na základě potřeb) a je financována 

prostřednictvím obcí, krajských samosprávných orgánů a státu.  

 

Dávky jsou poskytovány jako kombinace věcných a peněžitých dávek; v případě 

určitých dávek však kombinace není možná (např. příspěvek na ošetřování (príspevok 

za opatrovanie) a příspěvek na osobní asistenci (príspevok na osobnú asistenciu)). 

Dávky jsou poskytovány za předpokladu splnění podmínek, které zahrnují ověření 

majetkových poměrů. Posudkový lékař zkoumá stupeň závislosti osoby, přičemž tento 

lékař spolupracuje s odbornými lékaři a se sociálním pracovníkem. 
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Příloha: Užitečné kontaktní údaje a internetové stránky 

 

Přejete-li si zjistit informace o otázkách sociálního zabezpečení, které se týkají více 

než jedné země EU, máte možnost vyhledat příslušnou kontaktní instituci v seznamu 

institucí spravovaném Evropskou komisí. Tento seznam je k dispozici na internetové 

stránce http://ec.europa.eu/social-security-directory. 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Špitálska 4,6,8 

816 43 Bratislava 

http://www.employment.gov.sk 

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

Limbová 2 

P.O. Box 52 

837 52 Bratislava 37 

http://www.health.gov.sk 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Sekcia personálnych a sociálnych činností, odbor sociálneho zabezpečenia a 

zdravotnictva 

Pribinova 2 

812 72 Bratislava 

http://www.minv.sk 

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

Žellova 2 

 829 24Bratislava 25 

http://www.udzs.sk 

 

Sociálna poisťovňa - ústredie 

Ulica 29. augusta 8 -10 

813 63 Bratislava 1 

http://www.socpoist.sk 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Špitálska 8 

812 67 Bratislava 

http://www.upsvar.sk 

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa – generálne riaditeľstvo 

Mamateyova 17 

850 05 Bratislava 

http://www.vszp.sk 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

Štefanovičova 5 

817 82 Bratislava 

http://www.finance.gov.sk 

 

http://ec.europa.eu/social-security-directory
http://www.employment.gov.sk/
http://www.health.gov.sk/
http://www.minv.sk/
http://www.udzs.sk/
http://www.socpoist.sk/
http://www.upsvar.sk/
http://www.vszp.sk/
http://www.finance.gov.sk/

