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Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med 

de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System 

on Social Protection). Du finner mer informasjon om MISSOC-nettverket på følgende 

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

 

Denne veiledningen gir en generell beskrivelse av trygdeordningene i de respektive 

landene. Nærmere informasjon er tilgjengelig via andre MISSOC-publikasjoner, som 

alle er tilgjengelige på den ovennevnte nettadressen. Du kan også kontakte de 

relevante myndighetene og institusjonene som står oppført i vedlegg til denne 

veiledningen. 

 

Verken Europakommisjonen eller noen person som handler på vegne av Kommisjonen, 

kan holdes ansvarlig for bruken av informasjonen i denne publikasjonen. 
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Kapittel I: Innledning, organisering og finansiering 

Innledning 

Ulike grener av trygdeordningen 

Trygdeordningen i Slovakia omfatter syketrygd, sosialtrygd og en 

pensjonsspareordning. I tillegg finnes det statsfinansiert sosialstønad til familier og 

sosialhjelp. 

 

Helsetjenester (definert i loven om syketrygd) omfatter alle naturalytelser som leveres 

gjennom den obligatoriske trygdeordningen (den obligatoriske syketrygdordningen i 

dette tilfellet) og som ikke hører inn under de private helsetjenestene, dvs. tjenester 

som pasienten betaler legen for direkte. Det er en universell ordning som omfatter alle 

innbyggere (basert på opphold), og som finansieres av obligatoriske trygdeavgifter 

som innbetales av arbeidstakere, arbeidsgivere, selvstendig næringsdrivende og 

staten (på vegne av barn, pensjonister, arbeidsløse osv.). Medlemmene i 

trygdeordningen må i enkelte tilfeller betale egenandel. Naturalytelser omfatter 

kurbehandling, legebehandling, legemidler, medisinske instrumenter, dietetiske 

produkter og hydroterapi, når disse brukes til behandling eller forebygging av 

helseproblemer, smertestilling, sykdomsforebygging, diagnostisering, terapi og 

rehabilitering osv. 

 

Sosialtrygd omfatter alle arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, med unntak 

av medlemmer i den nasjonale politistyrken, den slovakiske etterretningstjenesten, 

det nasjonale sikkerhetskontoret, retts- og fengselsbetjenter, jernbanepolitiet, 

tollbetjenter og yrkesmilitære.  

 

Det finnes egne trygdebestemmelser for politifolk, yrkessoldater og rekrutter. Bare 

personer ansatt i de væpnede styrkene eller andre væpnede korps i Slovakia kan 

tilhøre denne ordningen. Et av de grunnleggende vilkårene for å bli opptatt i disse 

organisasjonene er slovakisk statsborgerskap. Personer med dobbelt statsborgerskap 

har ikke adgang til de slovakiske militær- og politistyrkene. Dette gjelder naturligvis 

ikke familiemedlemmer og deres rettigheter til etterlattepensjon (pensjon til 

enker/enkemenn og etterlatte barn). Deres rettigheter påvirkes ikke av 

statsborgerskap.  

 

Den slovakiske trygdeordningen som defineres i loven om sosialtrygd, omfatter: 

 

 syketrygd, som fungerer som forsikring mot tapt eller redusert inntekt av 

helsemessige årsaker og gir en inntekt ved midlertidig arbeidsuførhet, graviditet og 

fødsel 

 pensjonstrygd, som består av:  

 alderstrygdordningen, som sikrer de eldre en inntekt og utbetaler pensjoner til 

etterlatte av avdøde stønadsmottakere 

 uføretrygdordningen, som utbetaler en pensjon hvis et medlems evne til å 

utføre inntektsgivende arbeid som arbeidstaker eller selvstendig 

næringsdrivende er nedsatt som følge av langvarige helseproblemer, og hvis 

han/hun dør 

 yrkesskadetrygd, som dekker helseskade eller dødsfall som følge av en 

arbeidsulykke, legemsskade i forbindelse med utføringen av en arbeidsoppgave 

(heretter kalt “arbeidsulykker”) eller yrkessykdom 
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 arbeidsløshetstrygd, som gir forsikring mot tapt inntekt ved arbeidsløshet og sikrer 

personer som mister jobben, en inntekt 

 et garantifond, som beskytter en arbeidstaker mot risikoen for at en arbeidsgiver 

ikke evner å oppfylle sine plikter overfor arbeidstakeren, og dekker avgifter som 

arbeidsgiveren skylder grunnpensjonsfondet 

 

Den obligatoriske pensjonsordningen i Slovakia er basert på to prinsipper: 

 

 en ordning med obligatorisk alderstrygd med fastsatte avgifter som finansieres 

gjennom omfordeling og forvaltes av Sosialtrygdbyrået, og 

 en ordning med obligatorisk pensjonssparing i form av et fondsbasert system med 

fastsatte avgifter som forvaltes av private pensjonsforvaltningsselskaper. 

Pensjonsspareordningen er basert på oppsparing på en privat konto som sammen 

med alderstrygden under lov om sosialtrygd skal sikre den berettigede en inntekt 

når vedkommende pensjoneres eller sikre dennes etterkommere en inntekt i tilfelle 

vedkommende dør. 

 

Statsfinansiert sosialstønad til familier hører inn under Arbeids-, sosial- og 

familiedepartementet i Slovakia og består hovedsakelig av kontantytelser til familier. 

Under denne ordningen tildeles det etter gjeldende lovgivning ytelser ved dødsfall og 

familieytelser. Ytelser utbetales til de berettigede av de lokale Arbeids-, sosial- og 

familiekontorene, som er under tilsyn av Det sentrale arbeids-, sosial- og 

familiekontoret (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny). Skattefradraget for 

forsørgede barn (skattebonus) reguleres av Finansdepartementet og innvilges av 

skattekontoret. 

 

Sosialhjelpsordningen omfatter kontant- og naturalytelser som tildeles de berettigede 

gjennom de statlige Arbeids-, sosial- og familiekontorene (underlagt Arbeids-, sosial- 

og familiedepartementet og Helsedepartementet) eller de lokale myndighetene / 

kommunene. Disse ytelsene gis til personer med alvorlige økonomiske problemer og 

personer med en fysisk funksjonshemning. Sosialhjelpen administreres av 

myndighetsorganer (Arbeids-, sosial- og familiekontorer, Arbeids-, sosial- og 

familiedepartementet), lokale myndigheter / kommuner og enkelte ikke-statlige 

organisasjoner (tredje sektor). 

Medlemskap i trygdeordningen 

Syketrygd er obligatorisk for alle personer som ikke “dekkes” av staten. 

 

Syke- og alderstrygd er obligatorisk for: 

 

 arbeidstakere som utfører lønnet arbeid i eller utenfor Slovakia i en periode fastsatt 

av arbeidsgiveren, med mindre internasjonale avtaler med forrang over slovakisk 

lovgivning pålegger arbeidstakerne medlemskap i en annen ordning. Det er en 

persons rettslige status som arbeidstaker eller ikke, som avgjør når vedkommende 

plikter å være medlem i ordningen. 

 selvstendig næringsdrivende hvis direkte og indirekte inntekt fra en virksomhet eller 

annet uavhengig inntektsgivende arbeid, som definert i inntektsskattelovgivningen, 

er mer enn 44,2 % av gjennomsnittlig årslønn for en heltidsjobb. Det er størrelsen 

på den direkte og indirekte inntekten fra utøvelsen av selvstendig virksomhet eller 

annet uavhengig inntektsgivende arbeid som avgjør om vedkommende plikter å 

være medlem av syketrygd- og pensjonsordningen. Størrelsen på denne inntekten 

oppgis som hovedregel 1. juli i det gjeldende året for foregående kalenderår. 
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Andre obligatoriske medlemmer i alderstrygdordningen omfatter: 

 

 personer bosatt i Slovakia som har heltidsomsorg for et barn under 6 år som er 

permanent bosatt i Slovakia, og som ikke ellers tilhører en ordning som 

arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende, som ikke mottar førtidspensjon eller 

uførepensjon, og som ikke har nådd lovbestemt pensjonsalder. En søknad om 

medlemskap i pensjonsspareordningen må sendes til de relevante organisasjonene 

 personer som er permanent bosatt i Slovakia og har heltidsomsorg for et barn 

mellom 6 og 18 år med alvorlige helseproblemer, som også er permanent bosatt i 

Slovakia, og som ikke ellers tilhører en ordning som arbeidstaker eller selvstendig 

næringsdrivende, som ikke mottar førtidspensjon eller uførepensjon, og som ikke 

har nådd lovbestemt pensjonsalder. Søknad om medlemskap i 

pensjonsspareordningen må sendes til de relevante organisasjonene 

 personer som er permanent bosatt i Slovakia og mottar kontantytelser i høyst 12 år 

i henhold til gjeldende lovgivning, og som ikke ellers tilhører en ordning som 

arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende, ikke mottar førtidspensjon eller 

uførepensjon og ikke har nådd lovbestemt pensjonsalder. Søknad om medlemskap i 

pensjonsspareordningen må sendes til de relevante organisasjonene 

 personer som mottar uførepensjon før pensjonsalder eller før førtidspensjonering, 

og personer som mottar yrkesskadepensjon 

 

Yrkesskadetrygd er obligatorisk for alle arbeidsgivere som har minst én ansatt, enten 

det er på grunnlag av en ansettelsesavtale eller andre former for arbeidsavtaler. 

 

Arbeidsløshetstrygd er obligatorisk for alle arbeidstakere som omfattes av den 

obligatoriske syketrygdordningen. Arbeidsløshetstrygd gjelder ikke enkelte personer 

definert ved lov (f.eks. funksjonærer som arbeider innen enkelte offentlige tjenester, 

statsadvokater, ansatte i brann- og redningstjenesten), frihetsberøvede, 

alderspensjonister, førtidspensjonister eller personer som mottar uførepensjon og har 

en uførhetsgrad på minst 70 %. 

 

Alle personer som har fylt 16 år og er permanent bosatt i Slovakia eller oppholder seg 

midlertidig i Slovakia, kan tegne frivillig medlemskap i syketrygdordningen, 

alderstrygdordningen og arbeidsløshetstrygdordningen. De dekkes fra den dagen de 

sender inn søknaden, til den dagen de slettes, eller søker om å bli slettet, fra 

registeret. Pensjonsspareordningen er obligatorisk for alle personer (også de som 

frivillig ble med i ordningen) som ble medlem i alderstrygdordningen etter 30. juni 

2006, og som før 1. januar 2005 aldri hadde vært medlem i Sosialtrygdbyråets 

alderstrygdordning (f.eks. utenlandske arbeidere som utøver et håndverk eller yrke i 

Slovakia), og som tilhører en av følgende kategorier: 

 

 arbeidstakere 

 selvstendig næringsdrivene som omfattes av den obligatoriske alderstrygdordningen 

 personer med fast bosted i Slovakia som har heltidsomsorg for et barn under 6 år 

som også er permanent bosatt i Slovakia 

 personer med fast bosted i Slovakia som har heltidsomsorg for et barn over 6 år 

med alvorlige langvarige helseproblemer, som også er permanent bosatt i Slovakia 

 personer med fast bosted i Slovakia som er obligatorisk medlem i 

alderstrygdordningen fordi de mottar en omsorgsytelse 

 personer med frivillig medlemskap i alderstrygdordningen 
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Trygdenummer (nasjonalt ID-nummer) 

Enhver fysisk eller juridisk persons dokumenter, søknader eller erklæringer som 

sendes til Sosialtrygdbyrået, skal alltid inneholde vedkommendes trygdenummer. Med 

mindre annet er oppgitt, er dette trygdenummeret det samme som personens 

fødselsnummer. Bruk av dette ID-nummeret skal effektivisere administrative 

prosesser og redusere risikoen for feil. 

Organisering av sosialomsorgen 

Sosialomsorgen i Republikken Slovakia er inndelt i fire grener: De to viktigste grenene 

er helsetjenestene og sosialtrygden, mens de to andre er statlig sosialstønad til 

familier og sosialhjelp. 

Sosialtrygd 

Sosialtrygd i form av kontantytelser forvaltes av Sosialtrygdbyrået, som er en offentlig 

tjeneste. Lovgivningen som regulerer hele trygdesystemet, hører inn under Arbeids-, 

sosial- og familiedepartementet (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny). 

Departementet blander seg imidlertid ikke direkte inn i virksomheten til 

Sosialtrygdbyrået, som har ansvar for de nevnte sosialytelsene. Som 

paraplyorganisasjon med ansvar for sosialtrygden fungerer Sosialtrygdbyrået som 

forbindelsesledd mellom de ulike berørte institusjonene og de berettigede og til 

institusjoner i EU/EØS-landene og Sveits. Sosialtrygdbyrået har regionale kontorer. 

Helsetjenester 

Naturalytelser hører inn under Helsedepartementet (Ministerstvo zdravotníctva). Den 

obligatoriske syketrygdordningen dekker behandling i helseinstitusjoner og enkelte 

legemidler. Ordningen forvaltes av tre syketrygdbyråer (de fleste borgerne er forsikret 

gjennom Det allmenne syketrygdbyrået (Všeobecná zdravotná poisťovňa)). Den 

faktiske leveringen av helsetjenester ivaretas av kommunale helsesentre, sykehus, 

poliklinikker, sanatorier og kursteder. Den offentlige ordningen bruker både statseide 

og privateide helsefasiliteter. 

Statsfinansiert sosialstønad til familier 

Kontantytelser hører inn under Arbeids-, sosial- og familiedepartementet. Disse 

ytelsene utbetales gjennom Arbeids-, sosial- og familiekontoret (Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny). Skattefradraget hører inn under Finansdepartementet 

(Ministerstvo financií) og administreres av skattekontorer og virksomheter. 

Sosialhjelp 

Kontant- og naturalytelser hører inn under Arbeids-, sosial- og familiedepartementet, 

Helsedepartementet og de selvstyrte kommunene. Ytelsene utbetales til uføre 

personer med nedsatt arbeidsevne, til uføre personer som er avhengig av hjelp fra 

andre, og til personer i materiell nød. Sosialhjelpen organiseres gjennom regionale 

myndigheter, regionale Arbeids-, sosial- og familiekontorer, kommunale kontorer og 

ikke-statlige organisasjoner. 
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Finansiering 

Kontantytelser finansieres av avgifter og hører inn under Arbeids-, sosial- og 

familiedepartementet (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny), hovedsakelig via 

Sosialtrygdbyrået (Sociálna poisťovňa). 

 

Arbeidstakeravgifter til syketrygden, alderstrygden og arbeidsløshetstrygden trekkes 

fra lønnen og innbetales av arbeidsgiveren på arbeidstakernes vegne.  

 

Syketrygden betales av: 

 arbeidstakere 

 arbeidsgivere 

 selvstendig næringsdrivende 

 staten (på vegne av barn, pensjonister, arbeidsløse osv.) 

 

Avgifter til ordningene for syketrygd, alderstrygd og uføretrygd betales inn av: 

 arbeidstakere 

 arbeidsgivere 

 selvstendig næringsdrivende som omfattes av obligatorisk medlemskap 

 personer som har tegnet frivillig medlemskap (bare sosialtrygd) 

 

Staten dekker avgiftene til ordningene for alders- og uføretrygd for personer i 

kategoriene beskrevet i de første tre punktene under overskriften “Andre obligatoriske 

medlemmer i alderstrygdordningen omfatter” under Medlemskap i trygdeordningen.  

 

Sosialtrygdbyrået dekker avgifter til alderstrygdordningen for personer som mottar 

yrkesskadepensjon, fram til disse personene når pensjonsalder eller førtidspensjonerer 

seg.  

 

Personer som har betalt inn avgifter til alderstrygdordningen som mottar alders- eller 

førtidspensjon, og personer med en uførhetsgrad på minst 70 % som mottar 

uførepensjon, trenger ikke å betale inn avgifter til ordningene for uføre- og 

arbeidsløshetstrygd. Arbeidsgivere trenger heller ikke å betale inn avgifter til 

ordningene for uføre- eller arbeidsløshetstrygd for arbeidstakere som er tilsluttet 

alderstrygdordningen og som mottar alders- eller førtidspensjon, eller som har en 

uførhetsgrad på minst 70 % og mottar uførepensjon. 

 

Avgifter til ordningen for yrkesskadetrygd innbetales av arbeidsgiver. 

 

Avgifter til ordningen for arbeidsløshetstrygd betales inn av: 

 

 arbeidstakere 

 arbeidsgivere 

 personer som har tegnet frivillig medlemskap og er arbeidsløse 

 

Avgifter til solidaritetsreservefondet betales inn av: 

 

 arbeidsgivere 

 selvstendig næringsdrivende som omfattes av den obligatoriske 

alderstrygdordningen 
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 personer med frivillig medlemskap i alderstrygdordningen 

 staten, fra skatteinntektene 

 

Avgifter til pensjonsspareordningen betales inn av: 

 

 arbeidsgivere, for deres ansatte 

 selvstendig næringsdrivende som omfattes av den obligatoriske 

alderstrygdordningen 

 personer som har tegnet frivillig medlemskap i pensjonsspareordningen 

 

Staten dekker avgiftene til pensjonsspareordningen for de samme personene som den 

dekker avgiftene til alderstrygdordningen for. Sosialtrygdbyrået dekker avgiftene til 

pensjonsspareordningen for personer som mottar uføre- eller yrkesskadepensjon fra 

byrået, hvis disse personene var tilsluttet pensjonsspareordningen før de ble 

berettiget til uførepensjonen. 
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Kapittel II: Helsetjenester 

Når har du rett til helsetjenester? 

Alle som er bosatt i Slovakia, har rett til helsetjenester. Helsetjenester leveres av 

leverandører av helsetjenester som er tilknyttet syketrygdkassene.  

Hva dekkes? 

Bare tjenester som leveres av institusjoner eller leger som er tilknyttet 

syketrygdsystemet, dekkes av den offentlige syketrygdordningen.  

 

Pasientene betaler en egenandel for ytelsene. Egenandelene som pasientene må 

betale, utgjør: 

 

 EUR 1,99 for akutthjelp 

 EUR 0,17 for hver resept 

 EUR 0,07 per km for transport i ambulanse 

 

Uføre pasienter og pasienter som får dialysebehandling, onkologisk behandling eller 

hjertekirurgisk behandling, betaler ikke egenandel for transport. Legemidler, 

medisinske instrumenter og dietetiske produkter refunderes helt eller delvis (avhengig 

av hvert enkelt tilfelle) av den offentlige syketrygdordningen. 

 

Når det gjelder tannpleie, er det fritt valg mellom tannleger som er tilknyttet den 

offentlige ordningen. Tannlegetjenester refunderes i henhold til priser som er avtalt 

mellom syketrygdbyråene og leverandørene. Pasienten betaler ikke for 

tannundersøkelser, men må imidlertid betale for bruk av materialer som overskrider 

den fastsatte standarden. 

Hvordan får du tilgang til helsetjenester? 

Du kan fritt velge en lege som er tilknyttet syketrygdordningen. Det første besøket 

utgjør en stilltiende avtale om å benytte vedkommende lege i minst 6 måneder. 

Pasienter oppsøker spesialister direkte eller etter henvisning fra lege, og de har fritt 

sykehusvalg.  
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Kapittel III: Kontantytelser ved sykdom 

Når har du rett til kontantytelser ved sykdom? 

Arbeidstakere har rett til kontantytelser ved sykdom: 

 

 hvis de oppfyller vilkårene for å motta ytelser ved sykdom mens de er medlem i 

syketrygdordningen eller senere under behandlingsperioden eller i den perioden 

hvor rettigheten opprettholdes 

 hvis de har en inntekt som er lavere enn beregningsgrunnlaget for syketrygd, i en 

periode der de ikke arbeider fordi de har nedsatt arbeidsevne, yter omsorg for et 

familiemedlem som definert i gjeldende lovgivning, har heltidsomsorg for et barn 

under 10 år, har fødselspermisjon eller har omsorg for et fosterbarn 

 

Selvstendig næringsdrivende som har obligatorisk medlemskap i syketrygdordningen 

og frivillige trygdemedlemmer, har rett til kontantytelser ved sykdom: 

 

 hvis de oppfyller vilkårene for å motta kontantytelser ved sykdom mens de er 

medlem i syketrygdordningen eller senere under behandlingsperioden eller i den 

perioden hvor rettigheten opprettholdes 

 hvis syketrygdytelsene deres den siste dagen i den kalendermåneden da tilstanden 

som gir rett til ytelsen oppstod, er aktuelle for hele perioden fra de tegnet 

medlemskap (obligatorisk eller frivillig) og frem til den siste dagen i 

kalendermåneden før tilstanden som gir rett til ytelsen oppstod 

 

Kontantytelser ved sykdom består av: 

 

 sykepenger (Nemocenské) 

 inntektskompensasjon (Náhrada príjmu) 

 ytelse ved pleie av syke familiemedlemmer (Ošetrovné) 

 utligningsytelse ved svangerskap/fødsel (Vyrovnávacia dávka) 

 foreldrepenger (Materské) 

Sykepenger 

Som arbeidstaker har du rett til sykepenger når du som følge av sykdom eller en 

ulykke er midlertidig arbeidsufør eller settes i karantene (begge tilfeller behandles som 

midlertidig arbeidsuførhet). Denne retten: 

 

 oppstår fra den 11. dagen med midlertidig arbeidsuførhet 

 faller bort dagen etter at den midlertidige arbeidsuførheten opphører, eller den 

dagen da den berettigede tildeles alders-, førtids- eller uførepensjon (for en 

uførhetsgrad på minst 70 %). Denne ytelsen kan under ingen omstendigheter 

utbetales i mer enn 52 uker fra starten av den midlertidige arbeidsuførheten. 

 

Selvstendig næringsdrivende som har obligatorisk medlemskap i syketrygdordningen 

og frivillige trygdemedlemmer, har også rett til sykepenger hvis de erklæres 

midlertidig arbeidsuføre og har vært medlem i minst 270 dager i de 2 årene som går 
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forut for arbeidsuførheten. Retten til sykepenger for disse personene (selvstendig 

næringsdrivende med obligatorisk medlemskap og frivillige trygdemedlemmer): 

 

 oppstår den første dagen med midlertidig arbeidsuførhet 

 faller bort dagen etter at den midlertidige arbeidsuførheten opphører, eller den 

dagen da den berettigede tildeles alders-, førtids- eller uførepensjon (for en 

uførhetsgrad på minst 70 %). Denne ytelsen kan under ingen omstendigheter 

utbetales i mer enn 52 uker fra starten av den midlertidige arbeidsuførheten. 

Inntektskompensasjon 

Arbeidsgiveren dekker disse utbetalingene (“inntektskompensasjon”) de første 10 

kalenderdagene der arbeidstakeren er syk. Alle arbeidstakere har rett til 

inntektskompensasjon hvis de er midlertidig arbeidsuføre eller satt i karantene som 

følge av sykdom eller ulykke og oppfyller eventuelle andre lovfestede vilkår.  

Ytelse ved pleie av syke familiemedlemmer 

For å ha rett til ytelsen ved pleie av syke familiemedlemmer må trygdemedlemmet 

(arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frivillig trygdemedlem) oppfylle ett av 

følgende vilkår: 

 

 pleie en ektefelle, et barn, en slektning i direkte oppadstigende linje eller en 

slektning av ektefellen i direkte oppadstigende linje, hvis helsetilstand 

nødvendiggjør konstant tilsyn. Denne situasjonen må dokumenteres med en 

legeerklæring, eller 

 pleie et barn under 10 år i ett av følgende tilfeller: 

 barnet er satt i karantene 

 barnets skole, førskole, eller barnehage er stengt eller satt i karantene av 

relevante myndigheter 

 personen som vanligvis passer barnet, er blitt syk, satt i karantene eller innlagt 

på fødselsklinikk og kan dermed ikke utføre denne oppgaven 

Hva dekkes? 

Sykepenger 

Sykepengene til arbeidstakere utgjør 55 % av den daglige lønnen og utbetales for sju 

dager i uken. Selvstendig næringsdrivende med obligatorisk medlemskap og frivillige 

trygdemedlemmer mottar sykepenger for sju dager i uken. Denne ytelsen utgjør: 

 

 25 % av det daglige beregningsgrunnlaget for de første tre dagene (bare 

selvstendig næringsdrivende) 

 55 % av det daglige beregningsgrunnlaget deretter (både arbeidstakere og 

selvstendig næringsdrivende) 

 

Man kan ikke motta sykepenger samtidig som man mottar foreldrepenger. Ytelsen kan 

høyst utbetales i 52 uker. 
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Inntektskompensasjon 

Inntektskompensasjonen (bare for arbeidstakere) beregnes på grunnlag av en 

referanseperiode og et daglig beregningsgrunnlag som fastsettes på samme måte som 

sykepengene. Inntektskompensasjonen utgjør: 

 

 25 % av det daglige beregningsgrunnlaget de første tre dagene med midlertidig 

arbeidsuførhet  

 55 % av det daglige beregningsgrunnlaget deretter 

 

En høyere inntektskompensasjon kan utbetales når det kreves i henhold til 

tariffavtaler inngått i samsvar med gjeldende lovgivning, men kan ikke overskride 

80 % av det daglige beregningsgrunnlaget. 

Ytelse ved pleie av syke familiemedlemmer 

Ytelsen ved pleie av syke familiemedlemmer utbetales for hver kalenderdag fra den 

første dagen det oppstår et behov for å pleie et anerkjent familiemedlem eller et barn 

under 10 år. Ytelsen utgjør 55 % av det daglige beregningsgrunnlaget. Ytelsen ved 

pleie av syke familiemedlemmer utbetales fra den første dagen pleiebehovet oppstår 

og bortfaller den dagen behovet forsvinner. Den kan imidlertid ikke ubetales i mer enn 

10 dager. I henhold til loven om sosialtrygd kan ytelsen ved pleie av syke 

familiemedlemmer bare utbetales én gang og til én berettiget for hvert tilfelle av pleie 

av et familiemedlem eller et barn under 10 år. 

 

Et trygdemedlem kan ikke motta ytelsen ved pleie av syke familiemedlemmer 

samtidig som vedkommende mottar: 

 

 Inntektskompensasjon 

 sykepenger  

 foreldrepenger 

Hvordan får du tilgang til kontantytelser ved sykdom? 

Arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring fra den første dagen med 

sykdom og kan vurderes på nytt hver fjerde uke. Utbetalingen skjer via 

Sosialtrygdbyrået. Arbeidsgiver må betale inntektskompensasjonen innenfor de frister 

som gjelder for vanlig utbetaling av lønn, honorarer, godtgjørelser, bonuser og andre 

former for avlønning, og utbetalingen skal senest skje den siste dagen i 

kalendermåneden etter den måneden som ytelsen utbetales for. Tvister mellom en 

arbeidstaker og arbeidsgiver vedrørende inntektskompensasjon avgjøres av en 

kompetent domstol. 
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Kapittel IV: Ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon 

Når har du rett til ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon? 

Foreldrepenger 

Alle kvinnelige trygdemedlemmer som er gravide eller har omsorg for et nyfødt barn, 

samt andre medlemmer som tilkjennes foreldreretten for et barn (f.eks. barnets far), 

har rett til foreldrepenger hvis de har vært medlem i syketrygdordningen i minst 

270 dager de siste to årene før fødselen eller barnets ankomst, og hvis de er 

arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende eller frivillige medlemmer i 

trygdeordningen. Ytelsen gis gjennom syketrygdordningen eller i den perioden der 

beskyttelsen gjelder etter at syketrygdperioden er utløpt (i prinsippet 7 dager, eller 

åtte måneder under graviditeten). 

Utligningsytelse ved svangerskap/fødsel 

I henhold til loven om sosialtrygd utbetales utligningsytelsen bare til kvinner som er 

arbeidstakere. Kvinner som er selvstendig næringsdrivende eller frivillige 

trygdemedlemmer, kan ikke søke om utligningsytelsen ettersom omplassering bare er 

relevant innenfor rammen av lovgivningen om arbeid i bedrifter. 

 

En kvinnelig arbeidstaker kan søke om utligningsytelsen når hun, under graviditeten 

eller i løpet av de første ni månedene etter fødselen, omplasseres innenfor samme 

firma fordi: 

 

 gjeldende lover eller regler fritar henne fra stillingen hun normalt har, 

 stillingen hun normalt har, er erklært som potensielt helseskadelig for henne eller 

barnet, og  

 inntekten i den nye stillingen er lavere enn den hun mottok i den forrige stillingen 

Hva dekkes? 

Foreldrepenger 

Kvinner har rett til foreldrepenger fra begynnelsen av den sjette eller åttende uken før 

termindato fastsatt av legen, eller fra fødselsdatoen hvis denne kommer tidligere. 

Retten oppstår den dagen barnet blir født, og opphører i prinsippet etter en samlet 

periode på 34 uker.  

 

Enslige mødre har rett til foreldrepenger i 37 uker fra retten oppstår. En mor som 

føder to eller flere barn, har rett til foreldrepenger i 43 uker fra retten oppstår.  

 

Fødselspermisjonen kan ikke være under 14 uker og må omfatte de første seks ukene 

etter fødselen. Begge disse to vilkårene må være oppfylt samtidig.  

 

Et trygdemedlem som tildeles foreldreretten for et barn, har rett til foreldrepenger i 28 

uker (eller 31 eller 37 uker) etter at retten har oppstått, men bare frem til barnet 

fyller 8 måneder.  
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Denne ytelsen utbetales for sju dager i uken og utgjør generelt 65 % av det daglige 

beregningsgrunnlaget.  

 

Det daglige beregningsgrunnlaget beregnes som en kvotient av det samlede 

beregningsgrunnlaget (inntekter) for syketrygdavgift under referanseperioden og 

antall dager i referanseperioden.  

 

Referanseperioden er den samme for alle de tre kategoriene av trygdemedlemmer og 

tilsvarer generelt kalenderåret som går forut for det året da barnet ble født eller 

ankom familien. 

Utligningsytelse ved svangerskap/fødsel 

Utligningsytelsen ved svangerskap/fødsel utbetales hver kalendermåned fra og med 

den måneden omplasseringen begynner til og med den måneden den slutter. 

Utligningsytelsen som utbetales under graviditeten, innstilles den dagen 

fødselspermisjonen starter, og gjenopptas når permisjonen opphører. 

Utligningsytelsen kan under ingen omstendighet utbetales utover ni måneder etter 

fødselen. Utligningsytelsen utgjør 55 % av differansen mellom det månedlige 

beregningsgrunnlaget (30,4167 ganger det daglige beregningsgrunnlaget) og 

beregningsgrunnlaget for syketrygdavgift i hver kalendermåned etter omplasseringen. 

Fødselsstønad 

Trygdeordningen i Slovakia innvilger fødselsstønad (Príspevok pri narodení dieťaťa), 

som er et engangsbeløp som utbetales til en fast sats, og som skal dekke utgifter til 

nødvendig spedbarnsutstyr. Søknad om denne ytelsen må sendes inn senest seks 

måneder etter barnets fødsel.  

 

I 2007 har staten innført et tillegg til fødselsstønaden for å dekke de økte utgiftene til 

nødvendig utstyr for et første, andre og tredje barn. Tillegget utbetales når barnet er 

28 dager.  

 

Foreldre til trillinger eller flere eller foreldre som får to tvillingpar innen en 

toårsperiode (eller personer som har omsorg for barna i foreldrenes sted), kan få 

utbetalt en særlig årlig ytelse som hjelp til å dekke de høye utgiftene forbundet med 

flerbarnsfødsler.  

 

Familieytelsesordningen utbetaler også en regelmessig ytelse for fosterbarn, for å 

dekke deres behov. 

Hvordan får du tilgang til ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon? 

Naturalytelser, f.eks. legebehandling eller tannpleie, leveres av helsevesenet til alle 

innbyggere. 

 

Når de juridiske vilkårene er oppfylt, utbetales de ovennevnte kontantytelsene (f.eks. 

foreldrepenger og utligningsytelsen) av Sosialtrygdbyrået via sosialtrygdordningen for 

arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og personer som har tegnet frivillig 

medlemskap. 
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Kapittel V: Ytelser ved uførhet 

Når har du rett til ytelser ved uførhet? 

Ifølge loven er personer uføre hvis helsetilstanden deres er kronisk svekket og dette 

fører til et varig tap av arbeidsevne på minst 40 %. Full uførhet defineres som tap av 

arbeidsevne på minst 70 % sammenlignet med en frisk person.  

 

Når et trygdemedlem lider av flere sykdommer og hver av disse forårsaker en viss 

grad av nedsatt arbeidsevne, legges ikke disse gradene sammen. Bare sykdommen 

som direkte fører til langvarig uførhet, tas i betraktning ved beregning av 

uførhetsgraden. Øvrige sykdommer som medfører nedsatt arbeidsevne, kan berettige 

en økning av den beregnede uførhetsgraden på inntil 10 %. 

 

Den berørte må erklæres ufør, ha vært medlem i trygdeordningen i en 

minimumsperiode, være under pensjonsalder og ikke motta førtidspensjon den datoen 

da uførheten inntreffer.  

 

Den minste medlemsperioden avhenger av alder og varierer fra under ett år (for 

personer under 20 år) til 15 år (for personer som har fylt 45 år). Ved arbeidsulykker 

eller yrkessykdommer og for personer som har vært uføre siden barndommen, stilles 

det ikke krav til en minste medlemsperiode. 

 

Hvis uførheten skyldes en forseelse begått av trygdemedlemmet, mister 

vedkommende retten til ytelser. Bare 50 % av ytelsen utbetales hvis uførheten 

skyldes alkohol eller narkotikamisbruk. 

Hva dekkes? 

Størrelsen på uførepensjonen er i prinsippet den samme som størrelsen på 

alderspensjonen. Størrelsen på uførepensjonen er imidlertid proporsjonal med graden 

av uførhet hvis denne er mellom 41 og 70 %.  

 

Staten tilbyr også medisinsk rehabilitering og omskolering, herunder: 

 

 særlige behandlinger på og utenfor kursteder, særlig godkjente behandlinger og 

obligatorisk rehabilitering etter anbefaling fra lege 

 statlige tilskudd til arbeidsgivere: produksjon, reparasjon eller teknisk vurdering av 

løsøre ved vernede verksteder, sysselsetting av uføre arbeidstakere, dekking av 

drifts- og transportutgifter, betaling for utgifter til jobbtrening og praksis for uføre 

arbeidstakere  

 statlige tilskudd til uføre selvstendig næringsdrivende: oppstartstilskudd, tilskudd til 

drift, renovering eller teknisk vurdering av materielle eiendeler ved vernede 

verksteder, tilskudd til drifts- og transportutgifter og tilskudd til hjelp på 

arbeidsplassen  

 statlige tilskudd til uføre jobbsøkere: ytelse som dekker utgifter til kost, losji og 

transport under jobbtrening og jobbforberedelser  

 karriererådgivning og arbeidsformidling 
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Hvordan får du tilgang til ytelser ved uførhet? 

Søknader om uførepensjon sendes til Sosialtrygdbyråets lokalkontor.  
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Kapittel VI: Alderspensjon og -ytelser 

Når har du rett til aldersytelser? 

Pensjon fra sosialtrygdordningen 

Et trygdemedlem har rett til alderspensjon under den obligatoriske 

sosialtrygdordningen hvis han/hun har vært medlem i minst 15 år og har nådd 

pensjonsalderen. Siden 1. januar 2004 har den lovbestemte pensjonsalderen vært 62 

år for både menn og kvinner. Denne universelle pensjonsalderen trådte ikke 

umiddelbart i kraft samtidig som loven om sosialtrygd, men fases inn gradvis over en 

periode på ti år (fra 2004 til 2014). 

Pensjonsspareordningen 

Alle personer som er medlemmer i pensjonsspareordningen, har rett til alderspensjon i 

form av en engangsutbetaling i tillegg til en livrente eller bare en livrente hvis de har 

nådd lovbestemt pensjonsalder og har betalt inn til pensjonspareordningen i minst 10 

år. 

Medlemsperiode 

Obligatoriske og frivillige medlemsperioder teller like mye.  

 

Perioder hvor den berørte har vært fritatt fra å betale inn trygdeavgifter som følge av 

en av grunnene som er godkjent i sosiallovgivningen (f.eks. midlertidig 

arbeidsuførhet, fødselspermisjon, de første ti dagene med pleie av familiemedlem 

osv.), medregnes også.  

 

For frivillige medlemmer og for selvstendig næringsdrivende som har obligatorisk 

medlemskap i alderstrygdordningen, medregnes bare de periodene der de berørte 

faktisk har betalt inn avgifter, i beregningen av retten til ytelser.  

 

Under pensjonsspareordningen begynner medlemsperioden som brukes til å beregne 

retten til ytelser, på registreringsdatoen, og er deretter den samme som den som 

brukes til å beregne alderstrygden. 

Kjøp av medlemsperioder med tilbakevirkende kraft 

I henhold til loven om sosialtrygd er det mulig å kjøpe medlemsperioder med 

tilbakevirkende kraft for perioder der den berørte, etter å ha fylt 16 år, gikk på 

videregående skole eller tok høyere utdanning eller var registrert som jobbsøker, så 

lenge disse periodene fant sted etter 31. desember 2003. Slike kjøp er ikke 

tidsbegrenset. Ved kjøp av en medlemsperiode står den berørte fritt til å velge 

inntekten som skal danne grunnlag for beregningen av avgiftsbeløpet, men innenfor 

grensene for referanseinntekten som er gjeldende på tidspunktet for kjøpet.  

 

Loven om sosialtrygd gir også rom for kjøp av medlemsperioder for perioder da 

medlemskap ikke var obligatorisk. Trygdemedlemmer har rett til å kjøpe 

medlemsperioder for pensjonsspareordningen etter samme prinsipp som for 

alderstrygdordningen. Se over. 
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Førtidspensjon 

Under sosialtrygdordningen er førtidspensjon (Predčasný starobný dôchodok) 

mulig: 

 

 hvis søkeren har vært medlem i alderstrygdordningen i minst 15 år, 

 hvis førtidspensjonen som den berørte har rett til på søknadstidspunktet, er mer 

enn 1,2 ganger inntektsnivået som tilsvarer eksistensminimum for voksne, 

 hvis det er minst to år til søkeren når pensjonsalderen, og 

 hvis søkeren ikke jobber (dvs. er uten avgiftspliktig inntekt). 

 

Retten til førtidspensjon trer i kraft på søknadsdatoen. Et trygdemedlem kan høyst 

søke om førtidspensjon to ganger i et kalenderår. Personer som mottar førtidspensjon, 

har ikke rett til alderspensjon. Når de når pensjonsalderen, omklassifiseres 

førtidspensjonen til alderspensjon. 

 

I henhold til pensjonsspareordningen kan den berettigede motta et engangsbeløp 

pluss en livrente eller bare en livrente: 

 

 hvis personen i henhold til sosialtrygdordningen har rett til førtidspensjon,  

 hvis den faktiske verdien av den berettigedes private oppsparte kapital i 

pensjonsspareordningen på søknadsdatoen gjør det mulig for ham/henne å motta 

en livrente som er minst 0,6 ganger så høyt som inntektsnivået som tilsvarer 

eksistensminimum for en voksen,  

 hvis det er minst to år til søkeren når pensjonsalder, og 

 hvis søkeren ikke jobber (dvs. er uten avgiftspliktig inntekt). 

 

Hvis den berørte ikke oppfyller dette kriteriet (0,6 ganger inntektsnivået som tilsvarer 

eksistensminimum for voksne), har ikke vedkommende rett til å motta førtidspensjon 

verken under pensjonsspareordningen eller sosialtrygdordningen. Et trygdemedlem 

som oppfyller vilkårene, mottar både en førtidspensjon fra sosialtrygdordningen og en 

livrente fra pensjonsspareordningen. 

Hva dekkes? 

Pensjon fra sosialtrygdordningen 

Alderspensjonen beregnes på grunnlag av en formel som er fastsatt i loven om 

sosialtrygd.  

 

I den definerte avgiftsordningen er finansieringssystemet basert på antall avgiftsår, og 

størrelsen på pensjonen avhenger av inntekten som brukes til å beregne de innbetalte 

avgiftene.  

 

Loven om sosialtrygd tillater, eller snarere forbyr ikke, at alderspensjonister har 

inntektsgivende arbeid. Når et trygdemedlem blir berettiget til å motta alderspensjon, 

men utsetter pensjoneringen for å fortsette å arbeide og dermed fortsetter å betale 

inn trygdeavgifter, medregnes varigheten av og størrelsen på disse tilleggsavgiftene i 

beregningen av den fremtidige pensjonen. Når et trygdemedlem blir berettiget til å 

motta alderspensjon, og hvis vedkommende har inntektsgivende arbeid som 

arbeidstaker eller på andre måter mens han eller hun mottar denne, og kanskje 
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betaler inn frivillige pensjonsavgifter, justeres det utbetalte pensjonsbeløpet etter 

varigheten av og størrelsen på ekstraavgiftene som betales inn, men bare etter 

halvparten av verdien. 

 

Det er ikke noe lovbestemt minimums- eller maksimumsbeløp for statspensjonen. 

Pensjonsspareordningen 

Pensjonsytelser kan utbetales i form av et engangsbeløp pluss en livrente eller bare 

som livrente. 

Innenfor denne ordningen mottar trygdemedlemmet deler av sin oppsparte kapital 

som månedlige utbetalinger over en bestemt periode, mens resten gjøres om til en 

livrente som utbetales gjennom et forsikringsselskap.  

 

Livrenten utbetales på samme måte som i den andre ordningen (livrente alene). 

Denne formelen kan bare brukes hvis aktivaene som overføres av 

pensjonsforvaltningsselskapet er tilstrekkelige til å tillate utbetaling av en livrente som 

tilsvarer mer enn 60 % av inntektsnivået som tilsvarer et eksistensminimum for 

voksne.  

 

Pensjonsforvaltningsselskapet utbetaler den berettigede et fast antall månedlige beløp 

tilsvarende kapitalen som er igjen etter overføringen av midlene som kreves for å 

kjøpe livrenten. Den berettigede velger perioden for utbetalingen av denne kapitalen, 

som minst må være én måned, når han/hun søker om pensjonen. Det månedlige 

beløpet som utbetales, beregnes som overskuddet som er disponibelt den datoen det 

søkes om oppgjør, delt på det fastsatte antallet utbetalinger. 

 

I henhold til ordningen hvor bare livrenten utbetales, konverteres hele den 

berettigedes pensjonssparekonto til en livrente som utbetales gjennom 

forsikringsselskapet han/hun har valgt. Pensjonsforvaltningsselskapet overfører 

midlene (i kontanter eller andre typer aktiva) som kreves for å kjøpe en livrente, til 

det valgte forsikringsselskapet, som så utarbeider en livrentepolise for den 

berettigede. 

 

Livrenter utbetalt under pensjonsspareordningen utbetales av forsikringsselskapet 

valgt av den berettigede. Størrelsen beregnes på grunnlag av lovfestede formler, men 

må minst være lik minstepensjonen beregnet for oppgitte inntekter i henhold til 

vedlegg 1 til lov nr. 43/2004 om pensjonsspareordningen og endring av og tillegg til 

annen lovgivning, med endringer. Størrelsen på de månedlige ytelsene som utbetales 

av pensjonsforvaltningsselskapet, i tilfelle av valgfrie kombinerte formler, avhenger av 

kapitalbeløpet som gjenstår etter at midlene som kreves for å kjøpe livrenten, er 

overført til forsikringsselskapet. 

 

Det er ikke noe lovbestemt minimums- eller maksimumsbeløp for statspensjonen. 

Førtidspensjon 

Når det gjelder førtidspensjon under sosialtrygdordningen, beregnes den månedlige 

utbetalingen på samme måte som for alderspensjonen, med en reduksjon på 0,5 % 

for hver måned som mangler eller del av en måned før den berettigede ville ha nådd 

full pensjonsalder. 

 

Under pensjonsspareordningen beregnes det månedlige førtidspensjonsbeløpet på 

grunnlag av en lovbestemt formel, men det må minst være lik minstepensjonen som 

beregnes for oppgitte inntekter i henhold til vedlegg 1 til lov nr. 43/2004 om 
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pensjonsspareordninger og endring av og tillegg til annen lovgivning, med endringer. 

Størrelsen på de månedlige ytelsene som utbetales av pensjonsforvaltningsselskapet, i 

tilfelle av valgfrie kombinerte formler, avhenger av kapitalbeløpet som gjenstår etter 

at midlene som kreves for å kjøpe livrenten, er overført til forsikringsselskapet. 

Hvordan får du tilgang til aldersytelser? 

Søke om pensjon 

Den berettigede må sende inn en skriftlig søknad, vedlagt all påkrevd dokumentasjon, 

til Sosialtrygdbyråets lokalkontor. Hvis den berettigede også søker om pensjon fra 

pensjonsspareordningen, må han eller hun sende de samme dokumentene til 

pensjonsforvaltningsselskapet. 

Søke om førtidspensjon 

Den berettigede må sende inn en skriftlig søknad, vedlagt all påkrevd dokumentasjon, 

til Sosialtrygdbyråets lokalkontor. Hvis den berettigede også søker om førtidspensjon 

fra pensjonsspareordningen, må han eller hun sende de samme dokumentene til 

pensjonsforvaltningsselskapet. 
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Kapittel VII: Etterlatteytelser 

Når har du rett til etterlatteytelser? 

Enke-/enkemannspensjon 

Vilkårene for å motta enke-/enkemannspensjon under sosialtrygdordningen er at 

 

 den avdøde ektefellen på datoen for dødsfallet mottok:  

 alderspensjon, 

 førtidspensjon, eller 

 uførepensjon, eller 

 den avdøde ektefellen på datoen for dødsfallet oppfylte alle vilkårene for å motta 

uføre- eller alderspensjon, eller 

 ektefellens dødsfall skyldes en arbeidsulykke eller yrkessykdom. 

 

Det er ikke satt noen tidsbegrensning på retten til enke-/enkemannspensjon. Dette 

betyr at når den gjenlevende ektefellen oppfyller ett av de lovfestede vilkårene, 

uavhengig av hvor lenge det er siden dødsfallet, trer hans/hennes rett til pensjonen i 

kraft.  

 

Enke-/enkemannspensjonen faller bort hvis den gjenlevende ektefellen gifter seg på 

nytt, eller hvis en domstol kjenner den gjenlevende ektefellen skyldig i overlagt drap 

på avdøde. 

 

En gjenlevende ektefelle har rett til enke-/enkemannspensjon under 

pensjonsspareordningen hvis avdøde på datoen for dødsfallet var pensjonist eller 

mottok førtidspensjon under denne ordningen. 

Barnepensjon 

Et forsørget barn (opp til 26 år) har rett til barnepensjon hvis den avdøde forelderen 

på tidspunktet for dødsfallet enten mottok alderspensjon, førtidspensjon eller 

uførepensjon, eller hvis den avdøde forelderen på datoen for dødsfallet oppfylte 

vilkårene for å motta en uføre- eller alderspensjon, eller hvis han/hun døde som følge 

av en arbeidsulykke eller yrkessykdom. Retten til barnepensjon faller bort hvis et barn 

har fullført grunnutdanning, videregående utdanning eller universitetsutdanning, eller 

adopteres av en annen familie. Hvis adopsjonen annulleres, oppstår retten på nytt. 

Retten til barnepensjon faller bort hvis en domstol kjenner barnet skyldig i overlagt 

drap på avdøde. Loven skiller ikke mellom tapet av en av eller begge foreldrene. 

Gjeldende lovgivning tilkjenner imidlertid barn en barnepensjon tilsvarende 40 % av 

pensjonen til hver avdøde forelder. 

 

Under pensjonsspareordningen har et gjenlevende forsørget barn (opp til 26 år) 

rett til barnepensjon hvis avdøde på datoen for dødsfallet var pensjonist eller mottok 

førtidspensjon under samme ordning. Denne retten faller bort og kan ikke gjenoppstå 

hvis barnet adopteres av en tredjeperson. 
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Hva dekkes? 

I prinsippet kan det samlede pensjonsbeløpet til etterlatte (enke-/enkemannspensjon, 

barnepensjon) ikke overskride beløpet avdøde var berettiget til. I praksis betyr dette 

at når summen av alle etterlattepensjonene som beregnes på grunnlag av de offisielle 

satsene (60 % til den gjenlevende ektefellen, 40 % til hvert forsørgede barn) 

overstiger dette beløpet, reduseres de utbetalte beløpene forholdsmessig. 

Enke-/enkemannspensjon 

Enke-/enkemannspensjonen utgjør 60 % av avdødes pensjon. Den utbetales i ett år 

fra datoen for dødsfallet. For å ha rett til en forlengelse av denne perioden må den 

gjenlevende ektefellen oppfylle ett av følgende vilkår: 

 

 forsørge et barn som mottar barnepensjon som følge av samme dødsfall eller som 

vokste opp i avdødes husstand (biologisk eller adoptert barn av den gjenlevende 

ektefellen, eller et barn som ble satt under en av ektefellenes vergemål i løpet av 

ekteskapet) 

 være ufør med minst 70 % nedsatt arbeidsevne 

 ha nådd lovbestemt pensjonsalder 

 ha oppfostret tre eller flere barn 

 ha oppfostret to barn og fylt 52 år 

 

Under pensjonsspareordningen utbetales etterlattepensjonen til en gjenlevende 

ektefelle i samme form som pensjonen ville ha blitt betalt ut til den avdøde. Hvis den 

avdøde hadde valgt en livrente alene, konverterer forsikringsselskapet som betalte ut 

pensjonen eller førtidspensjonen, denne til en enke-/enkemannspensjon som tilsvarer 

60 % av avdødes pensjonsbeløp på tidspunktet for dødsfallet.  

 

Hvis avdøde hadde valgt en kombinasjon av kapitalutbetaling og livrente, fortsetter 

pensjonsforvaltningsselskapet å betale ut de avtalte månedlige beløpene til den 

gjenlevende ektefellen, i samme størrelse og over samme periode som tidligere, mens 

forsikringsselskapet konverterer avdødes livrente til en enke-/enkemannspensjon som 

tilsvarer 60 % av avdødes livrente på tidspunktet for dødsfallet.  

 

Også i dette tilfellet kan det samlede pensjonsbeløpet utbetalt til etterlatte (enke-

/enkemannspensjon, barnepensjon) ikke overskride beløpet som ble utbetalt til 

avdøde. De månedlige beløpene som pensjonsforvaltningsselskapet utbetaler, deles i 

like store deler mellom den gjenlevende ektefellen og hvert av barna som ble 

forsørget av avdøde, slik at det totale utbetalte beløpet ikke overskrider 100 % av 

beløpet som avdøde fikk utbetalt. 

Barnepensjon 

Barnepensjonen utgjør 40 % per barn av alders- eller uførepensjonen som hver 

avdøde forelder var eller ville ha vært berettiget til på tidspunktet for hans eller 

hennes død. 

 

Under pensjonsspareordningen utbetales etterlattepensjonen til et etterlatt barn i 

samme form som førtids- eller alderspensjonen ville ha blitt betalt ut til den avdøde. 

Hvis den avdøde hadde valgt en livrente alene, konverterer forsikringsselskapet som 

betalte ut pensjonen eller førtidspensjonen, denne til en barnepensjon som tilsvarer 

40 % av avdødes pensjonsbeløp på tidspunktet for dødsfallet.  
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Hvis avdøde hadde valgt en kombinasjon av kapitalutbetaling og livrente, fortsetter 

pensjonsforvaltningsselskapet å utbetale de avtalte månedlige beløpene til barnet, i 

samme størrelse og over samme periode som tidligere, mens forsikringsselskapet 

konverterer avdødes livrente til en barnepensjon som tilsvarer 40 % av avdødes 

livrente på tidspunktet for dødsfallet. Dette beløpet kan justeres hvis det er nødvendig 

for å holde de samlede etterlattepensjonene under 100 % av den opprinnelige 

pensjonen (se under enke-/enkemannspensjon). 

Gravferdstilskudd 

Sosiallovgivningen i Slovakia innvilger også et gravferdstilskudd (Príspevok na 

pohreb), som utbetales for å hjelpe de etterlatte med å dekke gravferdsutgiftene. Et 

engangsbeløp på EUR 79,67 utbetales til personen som organiserer gravferden. 

Hvordan får du tilgang til etterlatteytelser? 

Søknader om etterlattepensjon må sendes inn skriftlig sammen med påkrevd 

dokumentasjon til Sosialtrygdbyråets lokalkontor. Hvis avdøde også var tilsluttet en 

pensjonsspareordning, må de gjenlevende også sende søknad til forsikringsselskapet 

som utbetalte denne pensjonen, og om nødvendig, også til 

pensjonsforvaltningsselskapet. Disse søknadene må inneholde informasjonen som er 

nødvendig for å kunne fastslå søkerens rett, samt all nødvendig dokumentasjon. 

Gravferdstilskudd 

Søknaden sendes til Arbeids-, sosial- og familiekontoret der avdøde sist var bosatt 

(permanent eller midlertidig). Søknaden må være attestert av begravelsesbyrået og 

av Arbeids-, sosial- og familiekontoret på stedet der dødsfallet fant sted. 

Søknadsskjemaer er tilgjengelige på dette kontoret. 



 
Sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering 

 Dine trygderettigheter i Slovakia 

Juli 2012  25 

 

 

Kapittel VIII: Ytelser ved arbeidsulykker og 
yrkessykdommer 

Når har du rett til ytelser ved arbeidsulykker og yrkessykdommer? 

Alle arbeidsgivere med minst én ansatt plikter å innmelde alle ansatte i 

yrkesskadetrygdordningen.  

 

Ordningen for yrkesskadetrygd beskytter personer som utfører arbeidsoppgaver for en 

arbeidsgiver, ikke bare i henhold til en ansettelsesavtale, men også i henhold til en 

avtale om utføring av arbeid, arbeidspraksis eller praktikantavtale.  

 

Ordningen med yrkesskadetrygd omfatter flere spesifikke kategorier av personer som 

kan motta yrkesskadeytelser fra staten: 

 

 studenter under videregående og høyere utdanning 

 frivillige brannmenn, gruveredningsmannskap, Røde Kors-arbeidere og 

redningsmannskap i fjellet 

 frivillig redningsmannskap som bidrar i forbindelse med en alvorlig hendelse eller 

naturkatastrofe, eller som bidrar til å avhjelpe konsekvensene av slike hendelser 

eller katastrofer 

 

Siden yrkesskadetrygdordningen er basert på forutsetningen om at arbeidsgiver er 

ansvarlig overfor sine ansatte i tilfelle av en arbeidsulykke eller yrkessykdom, kan den 

berettigede ikke gjøre krav på erstatning under denne ordningen hvis arbeidsgiveren 

kan dokumentere at denne ikke er ansvarlig for den aktuelle hendelsen. 

Hva dekkes? 

Da formålet med yrkesskadetrygden er at den berørte skal opprettholde nettolønnen 

han/hun mottok før ulykken eller sykdommen, beregnes avgifter og ytelser på 

grunnlag av vedkommendes bruttolønn. Til forskjell fra syke-, alders- og 

arbeidsløshetstrygd og garantifondet er det ikke fastsatt noe tak. 

 

Yrkesskadetrygdordningen omfatter: 

 

 inntektstilskudd ved skade (Úrazový príplatok) 

 ulykkeserstatning (Úrazová renta) 

 engangserstatning (Jednorazové vyrovnanie) 

 livrente til etterlatte (Pozostalostná úrazová renta) og engangskompensasjon 

(Jednorazové odškodnenie) 

 rehabiliteringsytelse (Rehabilitačné) og omskoleringsytelse (Rekvalifikačné) 

Inntektstilskudd ved skade  

Inntektstilskudd ved skade: Dette er en kontantytelse som utbetales til personer som 

er ute av stand til å arbeide som følge av en ulykke eller yrkessykdom. Ytelsesbeløpet 
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er differansen mellom sykepengene pluss eventuell inntektskompensasjon som 

utbetales til offeret, og hans/hennes nettolønn før ulykken eller sykdommen. 

Ulykkeserstatning  

Ulykkeserstatning: Denne ytelsen utbetales for et tap av arbeidsevne på minst 40 % 

som følge av arbeidsulykke eller yrkessykdom. Uførhetsgraden vurderes i forhold til 

den berørtes aktivitetsnivå rett før ulykken eller sykdommen inntraff. Ytelsesbeløpet 

er basert på 80 % av beregningsgrunnlaget (eller omtrent personens nettolønn) og 

tapet av arbeidsevne uttrykt i prosent. Hvis den berørte også mottar uførepensjon, 

reduseres beløpet tilsvarende. 

 

Ved en endring i personens helsetilstand som påvirker hans/hennes uførhetsgrad (så 

lenge tapet av arbeidsevne er over grensen på 40 %), justeres beløpet tilsvarende. 

Retten til ulykkeserstatningen faller bort når den berørte når pensjonsalder eller 

tilkjennes førtidspensjon. 

Engangserstatning  

En engangserstatning utbetales for et tap av arbeidsevne på minst 10 %, men ikke 

høyere enn 40 %, som følge av en arbeidsulykke eller yrkessykdom. Beløpet beregnes 

på grunnlag av den berørtes årlige bruttolønn før ulykken eller sykdommen inntraff og 

tapet av arbeidsevne uttrykt i prosent. 

Livrente til etterlatte og engangskompensasjon  

Hvis et trygdemedlem dør som følge av en arbeidsulykke eller yrkessykdom, har de 

gjenlevende rett til visse ytelser. Disse kan ta form av en livrente til etterlatte eller en 

engangskompensasjon. Livrenten utbetales når det foreligger en rettsavgjørelse om 

forsørgerplikt. I andre tilfeller utbetales en engangskompensasjon til den gjenlevende 

ektefellen og forsørgede barn. Retten til denne livrenten bortfaller den dagen da den 

avdøde ville ha nådd pensjonsalder. 

Rehabiliterings- og omskoleringsytelse  

En rehabiliteringsytelse kan utbetales til en person under rehabilitering, og en 

omskoleringsytelse kan utbetales til en person under omskolering. Disse ytelsene 

tildeles etter en avgjørelse truffet av Sosialtrygdbyrået og utbetales høyst i seks 

måneder. Ingen av ytelsene kan utbetales samtidig som en alderspensjon. Når en 

søknad om rehabilitering eller omskolering godkjennes, får søker automatisk rett til 

den tilhørende ytelsen. Ytelsesbeløpet utgjør 80 % av det daglige 

beregningsgrunnlaget (gjennomsnittlig dagsinntekt i kalenderåret før skaden 

oppstod). 

Andre ytelser 

Andre ytelser som utbetales under yrkesskadetrygdordningen, omfatter: 

 

 erstatning for tort og svie (Náhrada za bolesť) og erstatning for tap av sosiale 

muligheter (Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia) 

 refusjon av utgifter til helsetjenester utover det som dekkes av syketrygdordningen 

 refusjon av utgifter til gravferd som utbetales til de berettigede som et 

engangsbeløp til en flat sats (se delen om etterlatte). 



 
Sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering 

 Dine trygderettigheter i Slovakia 

Juli 2012  27 

 

Hvordan får du tilgang til ytelser ved en arbeidsulykke eller 
yrkessykdom? 

Søknader om ytelser ved arbeidsulykker og yrkessykdom sendes inn skriftlig sammen 

med påkrevd dokumentasjon til Sosialtrygdbyråets lokalkontor. 
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Kapittel IX: Familieytelser 

Når har du rett til familieytelser? 

Barnetrygd og foreldreytelse utbetales til foreldre som forsørger barn, adoptivforeldre 

og verger som forsørger barn i foreldres sted, enten de er arbeidstakere, selvstendig 

næringsdrivende eller arbeidsløse. Barnetrygd og foreldreytelse er ikke-avgiftsbaserte 

ytelser som finansieres over skatteseddelen, og størrelsen på ytelsene er ikke 

avhengig av mottakers inntekt eller alderen på barna som forsørges. Statsborgere i 

alle EU-/EØS-land eller Sveits, og i visse tilfeller noen andre land, har de samme 

rettighetene og forpliktelsene med hensyn til familieytelser som statsborgere i 

Slovakia. 

Barnetrygd 

Barnetrygd (Prídavok na dieťa) utbetales av staten til alle som dekker et barns 

utdanning og underhold, forutsatt at følgende vilkår oppfylles: 

 

 Barnet forsørges av mottakeren. 

 Mottakeren er permanent eller midlertidig bosatt i Slovakia (dette vilkåret gjelder 

ikke vandrearbeidere fra EU, EØS eller Sveits). 

 Det forsørgede barnet er permanent eller midlertidig bosatt i Slovakia (dette vilkåret 

gjelder ikke familiene til vandrearbeidere fra EU, EØS eller Sveits). 

Foreldreytelse 

Foreldreytelsen (Rodičovský príspevok) er en sosialytelse som utbetales til foreldre 

eller adoptivforeldre som et statlig tilskudd til utdanning og underhold av barn under 3 

år generelt, og opp til 6 år for barn med langvarige helseproblemer. Foreldreytelsen 

utbetales hvis følgende vilkår oppfylles: 

 

 Forelderen har den daglige omsorgen for barnet. 

 Barnet forsørges av mottakeren av ytelsen. 

 Forelderen er permanent eller midlertidig bosatt i Slovakia (dette vilkåret gjelder 

ikke vandrearbeidere fra EU, EØS eller Sveits). 

 Det forsørgede barnet er permanent eller midlertidig bosatt i Slovakia (dette vilkåret 

gjelder ikke familiene til vandrearbeidere fra EU, EØS eller Sveits). 

Ytelser i forbindelse med omsorg for barn 

Det gis et skattefradrag (Daňový bonus) til foreldre som er permanent eller midlertidig 

bosatt i Slovakia, og til pleieforeldre og adoptivforeldre, som har en inntekt som er 

seks ganger høyere enn den nasjonale månedlige minstelønnen, og som forsørger et 

barn under 25 år. 

 

Tilskudd til barneomsorg (Príspevok na starostlivosť o dieťa) utbetales til arbeidstakere 

eller studenter som har omsorg for et barn. Det utbetales hvis både barnet og de 

berettigede personene er permanent eller midlertidig bosatt i Slovakia. 
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Fødselsstønad 

Se delen om fødselsytelser. 

Ytelser til pleiefamilier 

Personer som har omsorg for fosterbarn eller for barn som etter en rettsavgjørelse er 

plassert i pleiehjem eller satt under vergemål, har rett til ytelser til pleiefamilier.  

Hva dekkes? 

Barnetrygd 

Barnetrygden utbetales til en fast sats, uavhengig av familiens inntekt, barnas alder 

eller antall barn. Den utbetales månedlig for hvert barn som forsørges, uten 

begrensninger eller tak. Ytelsen utbetales i sin helhet for kalendermåneden selv om 

vilkårene for å motta ytelsen, bare oppfylles i deler av måneden. Ytelsesbeløpet 

justeres ved et dekret som utstedes av regjeringen 1. september hvert år. For 

øyeblikket utgjør barnetrygden EUR 22,54 per barn.  

 

Barnetrygden utbetales til barnet har fullført obligatorisk skolegang, som for 

øyeblikket betyr at det er 16 år. Utbetalingene kan forlenges til barnet fyller 25 år hvis 

det er under heltidsutdanning eller yrkesutdanning og ikke har egen inntekt. Når et 

barn har langvarige helseproblemer som gjør ham/henne ute av stand til å følge 

heltidsstudier eller yrkesstudier, utbetales ytelsen til barnet fyller 18 år.  

 

Alle endringer i den berettigedes situasjon som kan påvirke retten til eller størrelsen 

på eller varigheten av denne ytelsen, må rapporteres til Arbeids-, sosial- og 

familiekontoret innen åtte dager. 

 

Bare én person kan motta barnetrygd for ett barn, uansett om flere enn én person 

teoretisk er berettiget til ytelsen. Barnetrygd kan utbetales til: 

 

 en av foreldrene (eller adoptivforeldrene) som forsørger barnet 

 en person som har omsorg for et barn i foreldrenes sted 

 et myndig barn som ikke har egne barn eller egen inntekt, og hvis foreldre har fått 

forsørgerplikten begrenset, eller som er gift eller fraskilt 

Foreldreytelse 

Foreldreytelsen er en månedlig ytelse som utbetales til en fast sats, uavhengig av 

familiens inntekt. Når en forelder i en og samme periode har rett til et 

foreldrepengebeløp som er lavere enn foreldreytelsen, justeres foreldreytelsen slik at 

den dekker differansen mellom disse to. Foreldreytelsen kan ikke utbetales når det 

utbetales et foreldrepengebeløp som er høyere enn foreldreytelsen. Ytelsesbeløpet 

justeres ved et dekret som utstedes av regjeringen 1. september hvert år. For tiden er 

foreldreytelsen EUR 194,70. Ved flere fødsler (tvillinger, trillinger osv.) økes dette 

grunnlaget med 25 % for hvert ekstra barn. Det reduseres med 50 % hvis foreldrene 

ikke sørger for at barnet deres deltar i obligatorisk undervisning.  
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Alle endringer i den berettigedes situasjon som kan påvirke retten til eller størrelsen 

på eller varigheten av denne ytelsen, må rapporteres til Arbeids-, sosial- og 

familiekontoret innen åtte dager. 

 

Foreldreytelsen kan utbetales til en av barnets foreldre eller til enhver person som har 

omsorg for barnet i foreldrenes sted. 

Ytelser i forbindelse med omsorg for barn 

Skattebonusen (et skattefradrag) er en universell ordning som finansieres over 

statsbudsjettet, og som innebærer at inntektsskatten hver måned reduseres med 

EUR 21,03 per barn. 

 

 

Tilskuddet til barneomsorg er et statlig tilskudd til foreldre eller pleieforeldre (som ikke 

mottar foreldreytelse) som skal bidra til å dekke utgifter til barneomsorg. Beløpet 

tilsvarer de dokumenterte utgiftene opp til beløpsgrensen for foreldreytelsen hvis 

omsorgen ytes av en offentlig leverandør, eller opp til 25 % av den samlede 

foreldreytelsen hvis omsorgen ytes av en person som ikke er selvstendig 

næringsdrivende (f.eks. en besteforelder), eller som ikke er en offisiell leverandør av 

omsorgstjenester. 

Fødselsstønad 

Se delen om fødselsytelser. 

Ytelser til pleiefamilier 

 

Engangsytelser  

Disse utbetales fra et barn plasseres i fosteromsorg og til dette forholdet avsluttes. 

Regelmessige ytelser utbetales til de berettigede (unntatt i tilfeller av barn som er 

plassert hos andre som ikke er deres foreldre, og barn som etter en rettsavgjørelse er 

plassert hos andre som et midlertidig vernetiltak) så lenge fosteromsorgen varer, 

forutsatt at de berettigede ikke mottar andre former for sosialhjelp fra staten, idet 

disse ytelsene i så fall utgjør et tillegg til sosialhjelpen.  

 

Formålet med engangsytelsen til barn i pleie- eller fosterfamilier er å dekke en del av 

det berørte barnets grunnleggende behov. Det utbetales systematisk for barn som før 

de ble plassert i fosterhjem, var på barnehjem. Engangsytelsen kan også utbetales for 

barn som ikke var på barnehjem før de ble plassert i fosterhjem, men som ikke har 

egne eiendeler. Det er Arbeids-, sosial- og familiekontoret som har ansvar for å betale 

ut ytelsen, og som etter skjønn vurderer om den berørte er berettiget til ytelsen.  

 

Formålet med engangsytelsen til barn ved fosteromsorgens opphør er å hjelpe barn 

som forlater en fosterfamilie, til å bli uavhengige. Den utbetales til barnet når det blir 

myndig. 

 

Regelmessig ytelse til pleieforeldre 

Denne ytelsen har til formål å bistå fosterforeldre som har omsorg for ett eller flere 

barn som de har fått vergeansvar for. Denne omsorgen må gis personlig og utenfor 

enhver organisasjon, og den kan også gjelde barn de har midlertidig omsorg for, og 

som venter på å bli plassert i pleiehjem. Medlemmer i barnets familie i direkte linje 

(besteforeldre, oldeforeldre) kan ikke gjøre krav på denne ytelsen. For å oppmuntre til 

ivaretakelse av familiebånd øker ytelsen ved omsorg for tre eller flere søsken.  
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Denne ytelsen kan ikke utbetales når fosterforelderen eller dennes ektefelle samtidig 

får utbetalt foreldrepenger (i henhold til loven om sosialtrygd) eller daglige 

sykepenger eller tilsvarende fra et annet land. 

 

Særlig regelmessig ytelse til pleieforeldre  

Denne ytelsen har til formål å hjelpe fosterforeldre som har omsorg for et sterkt 

funksjonshemmet barn, når verken fosterforeldrene eller barnet har rett til annen 

økonomisk bistand i denne forbindelse, og når fosteromsorgen ytes personlig, utenfor 

enhver formell organisasjon (som fastsatt i loven om sosialhjelp). 

Hvordan får du tilgang til familieytelser? 

Søknader om barnetrygd og foreldreytelse må være skriftlige og sendes til Arbeids-, 

sosial- og familiekontorets lokale avdeling der søkeren bor (permanent eller 

midlertidig). Søknadsskjemaer og lister over påkrevd dokumentasjon er tilgjengelig på 

disse kontorene. Når det forsørgede barnet er bosatt i en annen medlemsstat i EU, må 

EUs regler for samordning av trygdeytelser tas i betraktning. 

 

Søknad om ytelser til pleiefamilier sendes til Arbeids-, sosial- og familiekontoret der 

søkeren har fast bosted. Disse kontorene administrerer også ytelsen. Retten til disse 

ytelsene er forbundet med barnets økonomiske situasjon, som byrået foretar en 

uavhengig vurdering av. En avgjørelse skal fattes innen 30 dager. 
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Kapittel X: Arbeidsløshet 

Når har du rett til ytelser ved arbeidsløshet? 

Arbeidsløse personer (som har medlemskap i trygdeordningen som arbeidstakere eller 

frivillige medlemmer) har rett til arbeidsløshetsytelse (Dávka v nezamestnanosti) hvis 

de har betalt inn avgifter til arbeidsløshetstrygdordningen i minst to av de tre årene 

før de registrerte seg som jobbsøkere.  

 

Medlemsperioder kan bare medregnes én gang. Man kan altså ikke ta hensyn til 

medlemsperioder som allerede har inngått i beregningen av en tidligere periode med 

arbeidsløshetsytelse. 

 

En pensjonist som mottar (førtids)pensjon, eller en person som mottar uførepensjon 

og som har en uførhetsgrad på minst 70 %, kan ikke samtidig gjøre krav på 

arbeidsløshetsytelse. Arbeidsløshetsytelsen utbetales ikke for dager der personen 

mottar sykepenger, ytelsen ved pleie av syke familiemedlemmer, foreldrepenger eller 

foreldreytelsen. 

Hva dekkes? 

Arbeidsløshetsytelsen utbetales i høyst seks måneder. 

 

Arbeidsløse som har vært ansatt i henhold til en tidsbegrenset arbeidsavtale som har 

opphørt, kan motta arbeidsløshetsytelse hvis de i de fire årene før de registrerte seg 

som jobbsøkere: 

 

 har betalt inn avgifter til arbeidsløshetstrygdordningen som følge av den 

tidsbegrensede arbeidsavtalen, eller har vært frivillig medlem i 

arbeidsløshetsordningen i minst to år  

 ikke har vært nødt til å være medlem i arbeidsløshetstrygdeordningen av en annen 

grunn 

 

I dette tilfellet kan ytelsen utbetales i inntil fire måneder. 

 

Hvis alle vilkårene oppfylles, kan den berettigede motta en ytelse som utgjør 50 % av 

det daglige beregningsgrunnlaget. 

Hvordan får du tilgang til ytelser ved arbeidsløshet? 

Hvis alle vilkårene nevnt over er oppfylt, oppstår retten til arbeidsløshetsytelsen fra 

den dagen da den berettigede registrerer seg som jobbsøker på et regionalt Arbeids-, 

sosial- og familiekontor. Retten opphører ved utløpet av den fastsatte perioden eller 

når mottakeren slettes fra jobbsøkerlisten. Ytelsen utbetales av Sosialtrygdbyrået. 
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Kapittel XI: Garantert minsteinntekt 

Når har du rett til ytelser knyttet til garantert minsteinntekt? 

Spesielle ikke-avgiftsbaserte kontantytelser 

Se nedenfor: “Hva dekkes?” 

Bistand ved materiell nød (Pomoc v hmotnej núdzi) 

Bistand ved materiell nød er en universell, ikke-avgiftsbasert ordning som finansieres 

over skatteseddelen, og hvis formål er å sikre personer som ikke er i stand til å 

opprettholde grunnleggende levevilkår, en minsteinntekt. Ytelsesbeløpet som 

utbetales under denne ordningen, varierer etter antall medlemmer i husstanden. 

Bistanden ved materiell nød tildeles på grunnlag av en subjektiv, ikke-skjønnsbasert 

rett. 

Ytelse ved materiell nød (Dávka v hmotnej núdzi) 

Ytelsen ved materiell nød er en behovsprøvd ytelse som utbetales til personer som bor 

eller oppholder seg i Republikken Slovakia og som er i en situasjon med materiell nød, 

dvs. at inntekten er lavere enn eksistensminimum (Životné minimum) og de kan ikke 

selv sikre seg en inntekt. Med eksistensminimum menes en persons minsteinntekt, og 

under dette nivået anses vedkommende å være i en situasjon med materiell nød. 

Eksistensminimumet dekker hovedsakelig et varmt måltid per dag, nødvendige klær 

og bolig. 

Hva dekkes? 

Spesielle ikke-avgiftsbaserte kontantytelser 

 

Justeringer foretatt før 1. januar 2004 av pensjoner som utgjør eneste 

inntektskilde: 

Hvis en alderspensjon, forholdsmessig pensjon, uførepensjon, enke-

/enkemannspensjon eller barnepensjon utbetalt ved tap av begge foreldre ble justert 

31. desember 2003 fordi den utgjorde den berettigedes eneste inntektskilde, vil den 

etter 31. desember bli utbetalt i henhold til vilkårene fastsatt i bestemmelsene som 

gjaldt fram til 31. desember 2003. Størrelsen på disse pensjonene er den som var 

gjeldende 31. desember 2003. Disse pensjonene revideres deretter i henhold til 

bestemmelsene som trådte i kraft 1. januar 2004.  

 

Justeringsbeløpet for alderspensjonen, den forholdsmessige pensjonen eller 

uførepensjonen som utgjør den berettigedes eneste inntektskilde, medregnes ikke ved 

beregningen av enke-/enkemannspensjonen eller barnepensjonen. 

 

Sosialpensjon tildelt før 1. januar 2004 

En sosialpensjon som ble utbetalt pr. 31. desember 2003, fortsetter å utbetales etter 

denne datoen, i henhold til vilkårene fastsatt i bestemmelsene som var gjeldende 31. 

desember 2003, og pensjonsbeløpet tilsvarer beløpet som var gjeldende da. 

Beslutningen om å innvilge og utbetale pensjon faller etter 31. desember 2003 inn 



 
Sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering 

 Dine trygderettigheter i Slovakia 

Juli 2012  34 

 

under ansvarsområdet til organisasjonsavdelingen i Sosialtrygdbyrået. Denne 

enheten, som er utøvende organ for Sosialtrygdbyrået, var ansvarlig for å fatte 

beslutninger og foreta utbetalinger fram til 31. desember 2003. Sosialpensjonen 

revideres deretter i henhold til bestemmelsene som trådte i kraft 1. januar 2004. 

Ytelse ved materiell nød 

Størrelsen på ytelsen ved materiell nød varierer i henhold til husstandens 

sammensetning. Den beregnes som differansen mellom en enkeltpersons eller 

husstands inntekt og den teoretiske størrelsen på ytelsen ved materiell nød. 

Sistnevnte tilsvarer: 

 EUR 60,50 for enslige 

 EUR 115,10 for eneforsørgere med ett til fire barn 

 EUR 105,20 for par uten barn 

 EUR 157,60 for par med ett til fire barn 

 EUR 168,20 for eneforsørgere med fem eller flere barn 

 EUR 212,30 for par med fem eller flere barn 

 

Ytelsen ved materiell nød utbetales så lenge situasjonen med materiell nød vedvarer. 

 

Andre ytelser som inngår i ytelsen ved materiell nød: 

 

 ytelse til gravide kvinner fra fjerde måned av graviditeten 

 ytelse til personer i materiell nød med et barn på opp til 1 år 

 tilskudd til helsetjenester (Príspevok na zdravotnú starostlivosť) 

 beskyttelsestilskudd (Ochranný príspevok) til personer som har nådd pensjonsalder, 

eller er uføre (med nedsatt arbeidsevne på mer enn 70 %), eller som pleier en 

alvorlig funksjonshemmet, eller som er syke i mer enn 30 dager, eller til 

eneforsørgere som har omsorg for barn opp til 31 uker  

 boligstøtte (Príspevok na bývanie) til personer som betaler husleie på vanlig måte 

(unntatt pensjonister og personer i materiell nød som bor i sosialboliger) 

 aktiveringsytelse (Aktivačný príspevok) til personer som følger et program for å 

komme tilbake på jobb (opplæring eller mindre samfunnsarbeid i minst 10 timer i 

uken) 

 ytelse for et barn i skolepliktig alder (6–16 år) (Dávka pre dieťa) 

Hvordan får du tilgang til ytelser knyttet til garantert minsteinntekt? 

Ytelse ved materiell nød 

Søknad om disse ytelsene sendes til Arbeids-, sosial- og familiekontoret der søkeren 

har fast bosted. Disse kontorene administrerer også ytelsen. Retten til disse ytelsene 

er forbundet med barnets økonomiske forhold, som byrået foretar en uavhengig 

vurdering av. En avgjørelse skal fattes innen 30 dager (60 hvis saken er svært 

komplisert). 
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Kapittel XII: Langtidspleie 

Når har du rett til langtidspleie? 

Langtidspleieytelser tilbys uføre, personer med svekket helse og personer som er 

avhengig av hjelp fra en annen person. For enkelte av ytelsene er minste varighet for 

funksjonelle sykdommer (12 måneder) samt minste grad av pleiebehov fastsatt ved 

lov.  

Hva dekkes? 

Ytelsene avhenger av det maksimale inntektsnivået (inntekter, formue og andre 

ytelser) til søkerens samlede husstand. Det benyttes en inntektsgrense som varierer i 

henhold til flere faktorer (f.eks. hvorvidt personen som forsørges, er et barn). I tillegg 

til naturalytelser (som omfatter institusjonell pleie og dagsenter) er kontantytelser 

tilgjengelige i form av et tilskudd til personlig assistanse og en pleieytelse for 

uformelle omsorgspersoner (slektninger) i forbindelse med hjemmebasert pleie. Det 

kan fritt velges mellom kontant- og naturalytelser. 

 

Mottakeren må betale utgiftene for omsorgstjenester i institusjon, men bevarer et 

eksistensminimum som utgjør minst 20 % av hans/hennes månedlige inntekt. 

Mottakere av kontantytelser betaler en del av utgiftene til pleieutstyr. 

Hvordan får du tilgang til langtidspleie? 

Ytelsene organiseres på både regionalt og lokalt plan. Langtidspleie reguleres dels av 

spesifikk lovgivning (når det gjelder uføre personer) og dels av lovgivning om en rekke 

andre risikoer (uførhet, alder, helsetjenester). Den bygger på en filosofi om sosialhjelp 

(behovsbasert rettighet) og finansieres av kommuner, regionale selvstyrende 

myndigheter og staten.  

 

Ytelsene leveres som en kombinasjon av natural- og kontantytelser. Denne 

kombinasjonen er imidlertid ikke mulig for enkelte ytelser, f.eks. pleieytelse 

(Príspevok za opatrovanie) og tilskudd til personlig assistanse (Príspevok na osobnú 

asistenciu). Ytelsene tildeles hvis vilkårene er oppfylt, bl.a. etter behovsprøving. En 

persons pleiebehov vurderes av en medisinsk sakkyndig, som samarbeider med 

legespesialister og en sosialarbeider. 
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Vedlegg : Nyttige adresser og nettsteder 

 

Når det gjelder trygdesaker som vedrører mer enn ett EU-land, kan du søke etter de 

relevante institusjonene i institusjonsoversikten til Europakommisjonen, som finnes på 

følgende adresse: http://ec.europa.eu/social-security-directory. 

 

Arbeids-, sosial- og familiedepartementet i Republikken Slovakia 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Špitálska 4,6,8 

816 43 Bratislava 

http://www.employment.gov.sk 

 

Helsedepartementet i Republikken Slovakia 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

Limbová 2 

P.O. Box 52 

837 52 Bratislava 37 

http://www.health.gov.sk 

 

Innenriksdepartementet i Republikken Slovakia 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Avdelingen for personell og sosial virksomhet, syketrygd og sosialtrygd 

Pribinova 2 

812 72 Bratislava 

http://www.minv.sk 

 

Helsetilsynet  

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

Žellova 2 

829 24 Bratislava 25 

http://www.udzs.sk 

 

Sosialtrygdbyrået – hovedkontoret 

Sociálna poisťovňa - ústredie 

Ulica 29. augusta 8 -10 

813 63 Bratislava 1 

http://www.socpoist.sk 

 

Arbeids-, sosial- og familiekontoret 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Špitálska 8 

812 67 Bratislava 

http://www.upsvar.sk 

 

Det allmenne syketrygdbyrået 

Všeobecná zdravotná poisťovňa – generálne riaditeľstvo 

Mamateyova 17 

850 05 Bratislava 

http://www.vszp.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/
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Finansdepartementet i Republikken Slovakia 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

Štefanovičova 5 

817 82 Bratislava 

http://www.finance.gov.sk 

 

  

 

http://www.finance.gov.sk/

