Materské. Nárok naň všeobecne vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto
dňom, a ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu. Ak si poistenkyňa uplatňuje nárok na
materské v rámci ochrannej lehoty, nárok na materské má od začiatku šiesteho týždňa
pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila
skôr. Materské sa poskytuje spravidla do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské. Ak poistenkyňa porodila dve a viac detí, nárok na materské zaniká uplynutím
43. týždňa od vzniku nároku na materské. Ak je poistenkyňa osamelá, nárok na materské zaniká uplynutím 37. týždňa, ak o osamelosti podá čestné vyhlásenie.
Ak poistenkyňa požiada o výplatu materského v období kratšom ako šesť týždňov pred
očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, materské sa vypláca do konca 28. týždňa odo dňa pôrodu (najdlhšie do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské),
osamelej matke do konca 31. týždňa odo dňa pôrodu (najdlhšie do konca 37. týždňa od
vzniku nároku na materské) a žene, ktorá porodila dve a viac detí, do konca 37. týždňa
odo dňa pôrodu (najdlhšie do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské).
Iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti, má nárok na materské do konca
28. týždňa od vzniku nároku na materské, osamelý poistenec do konca 31. týždňa
a ten, ktorý prevzal do starostlivosti dve a viac detí, 37 týždňov od vzniku nároku
na materské.
Vyrovnávaciu dávku poskytuje Sociálna poisťovňa odo dňa preradenia na inú prácu
za celý kalendárny mesiac, v ktorom došlo k poklesu zárobku (aj keď k preradeniu došlo počas kalendárneho mesiaca). Počas tehotenstva sa vyrovnávacia dávka poskytuje najdlhšie do nástupu na materskú dovolenku a po skončení materskej dovolenky
najdlhšie do konca deviateho mesiaca po pôrode.

zamestnávateľom odovzdá zamestnanec príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
SZČO, dobrovoľne poistená osoba a zamestnanec uplatňujúci si nárok na nemocenské v ochrannej lehote doručia doklady po ich vyplnení a podpísaní vyhlásenia
priamo príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

!

Počas poberania nemocenských dávok nemôže mať zamestnanec príjem v tom zamestnaní, z ktorého si uplatnil nárok na nemocenskú dávku. Ak má dve zamestnania
(resp. trvalý pracovný pomer a uzatvorenú dohodu), pričom nárok na nemocenskú
dávku si uplatnil len z jedného, môže mať príjem v tom zamestnaní, z ktorého si nárok
na nemocenskú dávku neuplatnil. Ak však ide o uplatnenie nároku na nemocenské
pri dočasnej pracovnej neschopnosti, poistenec musí dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom. Nemôže vykonávať prácu v rozpore s liečebným režimom,
ktorý nariadil ošetrujúci lekár. Pri SZČO a dobrovoľne poistených osobách sa splnenie
podmienky absencie príjmu nesleduje, dodržiavanie liečebného režimu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti sa však sleduje vždy.

Všetky nemocenské dávky sa vyplácajú za kalendárne dni, t. j. aj za dni pracovného voľna a pokoja.

Kde a ako treba požiadať o dávky?

O nemocenské dávky je potrebné požiadať v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva nemocenské poistenie (SZČO a dobrovoľne poistená osoba
v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého pobytu, zamestnanec – aj zamestnanec uplatňujúci si dávku v ochrannej lehote – v pobočke príslušnej podľa zamestnávateľa). Za žiadosť sa považuje tlačivo, ktoré vystavuje príslušný ošetrujúci lekár.
Pri nemocenskom II. diel Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, pri ošetrovnom
I. diel Žiadosti o ošetrovné, pri materskom Žiadosť o materské a pri vyrovnávacej dávke
Žiadosť o vyrovnávaciu dávku. Ak o materské žiada iný poistenec, Žiadosť o materské
mu poskytne pobočka Sociálnej poisťovne.
Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti je oprávnený vystaviť všeobecný lekár,
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo a lekár
zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určený poskytovateľom. Dočasnú
pracovnú neschopnosť je oprávnený uznať od dátumu, keď chorobu zistil. Na základe nálezu lekárskej služby prvej pomoci alebo ústavnej pohotovostnej služby môže
lekár dočasnú pracovnú neschopnosť uznať spätne najviac tri kalendárne dni.

!

Pre všetkých poistencov platí, že ak dočasná pracovná neschopnosť poistenca
vznikla v dôsledku úrazu (akéhokoľvek), poistenec je povinný priložiť k žiadosti
o nemocenské vyplnené a podpísané tlačivo Hlásenie úrazu na účely nemocenského.

Zamestnanec na všetkých druhoch dokladov vyplní a podpíše vyhlásenie poistenca
a doklad v čo najkratšom čase od vystavenia predloží zamestnávateľovi. V prípade
Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti je zamestnávateľ povinný po 10. dni
dočasnej pracovnej neschopnosti odovzdať potvrdený začiatok dočasnej pracovnej neschopnosti pobočke Sociálnej poisťovne. Ostatné doklady po potvrdení
5

!

Každý dočasne práceneschopný, ktorému pracovná neschopnosť pokračuje v ďalšom kalendárnom mesiaci, doručí priamo príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne
Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti (tzv. lístok na peniaze).

Doručiť rodný list, resp. oznámiť Sociálnej poisťovni rodné číslo dieťaťa je potrebné
len vtedy, ak sú poberatelia dávky materské cudzí štátni príslušníci alebo ak narodené
dieťa nie je zapísané do matriky v Slovenskej republike. V ostatných prípadoch poberatelia materského túto povinnosť nemajú.

Možno nemocenské dávky dostávať z viacerých poistení?

Fyzická osoba, ktorá má viac nemocenských poistení (napr. má dve zamestnania alebo je zamestnaná a súčasne povinne poistená ako SZČO), si môže uplatniť nárok na
nemocenské dávky z každého poistenia. Podmienky nároku na dávku sa posudzujú
z každého nemocenského poistenia osobitne.

!

Ak si poistenec chce uplatniť nárok na nemocenskú dávku z viacerých nemocenských poistení, je potrebné nechať si vystaviť od príslušného lekára viacero žiadostí o dávku.

Príklad
Zamestnankyňa má hlavný pracovný pomer u jedného zamestnávateľa a u druhého
zamestnávateľa pracuje na dohodu o vykonaní práce s pravidelným príjmom. Je teda
nemocensky poistená dvakrát. Ak tejto zamestnankyni trvajú obidve pracovné zmluvy ku
dňu vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, zamestnankyňa si môže uplatniť nárok na
nemocenskú dávku z obidvoch poistných vzťahov, dá si vystaviť dve žiadosti o nemocenské – pre každého zamestnávateľa osobitne. V takomto prípade nesmie mať zamestnankyňa príjem ani z hlavného pracovného pomeru, ani z dohody.

!

Ak má jedna osoba viacero nemocenských poistení (napr. ako zamestnanec
a SZČO) a nárok na dávku materské si uplatní len z jedného (zo zamestnania), počas poberania materského neplatí poistné na sociálne poistenie ani v jednom poistení (teda ani ako SZČO).

www.socpoist.sk
Informácie uvedené v tomto letáku sa vzťahujú na zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov. Aktuálne informácie odporúčame sledovať na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Informovať sa možno
aj elektronicky, osobne vo všetkých pobočkách alebo telefonicky prostredníctvom Informačno-poradenského centra
na tel. čísle 0800 123 123 (dôchodky – bezplatná linka) alebo 0906 171 989 (ostatné informácie).
Vydala: Sociálna poisťovňa – ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava I, december 2018
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NEMOCENSKÉ
DÁVKY
Krátky sprievodca, ktorý vám pomôže nájsť odpovede
na vaše otázky a vysvetlí, čo a kedy musíte urobiť.
Aké druhy nemocenských
dávok poskytuje Sociálna
poisťovňa?
Komu a kedy vzniká nárok
na nemocenské dávky?
Kde a ako žiadať
o nemocenské dávky?

Sociálna poisťovňa poskytuje z fondu nemocenského poistenia štyri druhy nemocenských dávok:
• n emocenské (pri dočasnej pracovnej neschopnosti spôsobenej chorobou alebo úrazom),
• o šetrovné (pri potrebe ošetrovania člena rodiny),
• m aterské (v tehotenstve pred pôrodom a pri starostlivosti o narodené dieťa),
• v yrovnávaciu dávku (pri preradení zamestnankyne na inú prácu z dôvodu tehotenstva, resp. materstva).

!

Sociálna poisťovňa môže v jednom čase jednému poistencovi a z jedného poistenia vyplácať len jednu nemocenskú dávku. Nie je možné z jedného poistenia vyplácať súčasne napríklad dávku nemocenské a materské alebo materské a ošetrovné.

Kto má nárok na nemocenské dávky?

Nárok na nemocenské dávky má fyzická osoba, ktorá je povinne alebo dobrovoľne nemocensky poistená v deň vzniku dôvodu na poskytnutie nemocenskej
dávky, alebo osoba, na ktorú sa v tom čase vzťahuje ochranná lehota.
Ochranná lehota je sedem dní po zániku nemocenského poistenia, resp. ak bol
poistenec nemocensky poistený menej ako sedem dní, ochranná lehota je toľko dní,
koľko trvalo nemocenské poistenie. Len v prípade ženy, ktorá je v čase zániku nemocenského poistenia tehotná, trvá ochranná lehota osem mesiacov.
Nárok na nemocenské dávky môže mať:
• z amestnanec (za zamestnanca sa považuje aj fyzická osoba pracujúca na dohodu
s pravidelným mesačným príjmom),
• S ZČO, ak je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená,
• d obrovoľne nemocensky poistená osoba.

Kedy vzniká nárok na nemocenské dávky?

Okrem spoločnej podmienky na priznanie nároku na nemocenské dávky (existencia
nemocenského poistenia alebo plynutie ochrannej lehoty) je potrebné pri každej nemocenskej dávke a skupine osôb splniť aj ďalšie podmienky:
Zamestnanec nemôže mať za obdobie poberania nemocenských dávok príjem
z toho zamestnania, z ktorého si uplatnil nárok na nemocenskú dávku. Pri dávke materské musí mať navyše splnenú podmienku trvania nemocenského poistenia aspoň
270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom, resp. pred prevzatím dieťaťa do
starostlivosti, ak si nárok na materské uplatňuje iný poistenec (nie matka dieťaťa).
SZČO má nárok na nemocenské dávky, ak má včas a riadne zaplatené poistné na nemocenské poistenie. Tak ako pri zamestnancovi, aj pre SZČO platí pri materskom podmienka 270 dní trvania nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred
pôrodom, resp. pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti.
Dobrovoľne poistená osoba musí mať splnenú podmienku zaplatenia poistného na
nemocenské poistenie riadne a včas a podmienku trvania nemocenského poistenia
aspoň 270 dní pri všetkých dávkach.
Do potrebného obdobia 270 dní nemocenského poistenia možno k aktuálnemu
nemocenskému poisteniu započítať akékoľvek ukončené nemocenské poistenie
v období dvoch rokov pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky,
resp. pred pôrodom. Pri materskom sa započítava aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky
alebo obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO z dôvodu poberania rodičovského príspevku.

!

Nárok na vyrovnávaciu dávku si môže uplatniť iba zamestnankyňa, a to vtedy,
ak bola z dôvodu ohrozenia jej tehotenstva preradená na inú prácu a v dôsledku
toho dosahuje nižší príjem ako pred preradením (nemusí ísť len o zmenu druhu práce, ale napr. aj o oslobodenie od vykonávania nočnej práce).
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Aké sú pravidlá výpočtu a výplaty nemocenských dávok?

Pri výpočte nemocenských dávok sa vychádza z denného vymeriavacieho základu, prípadne z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Denný
vymeriavací základ sa vypočíta ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých
bolo zaplatené poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Ak poistenec v rozhodujúcom období nedosiahol
vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, dávka sa určí
z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Pravdepodobný denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočíta výška nemocenskej dávky, sa určí nasledovne. Najskôr sa zistí vymeriavací základ, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské
poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky – tzv. predpokladaný vymeriavací základ. Potom sa jedna tridsatina predpokladaného vymeriavacieho základu porovná s jednou tridsatinou minimálneho
vymeriavacieho základu. Výška dávky sa určí zo sumy, ktorá je nižšia. Z tohto pravidla
však existuje výnimka: ak zamestnanec alebo povinne nemocensky poistená SZČO
nemali v rozhodujúcom období vymeriavací základ z dôvodu dočasnej pracovnej
neschopnosti, poberania dávky materské, čerpania rodičovskej dovolenky, prípadne
poberania rodičovského príspevku. V tom prípade sa výška nemocenskej dávky vždy
určí z predpokladaného vymeriavacieho základu, ktorý však nesmie presiahnuť tzv.
maximálny denný vymeriavací základ. Materské pri tzv. reťazových pôrodoch nesmie
byť určené z nižšieho pravdepodobného denného vymeriavacieho základu ako pri
predchádzajúcom materskom z toho istého nemocenského poistenia.

Ako sa určí rozhodujúce obdobie na zistenie denného
vymeriavacieho základu?

Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je spravidla
kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, resp. obdobie od vzniku nemocenského poistenia do
konca kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol
dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Ak nemocenské poistenie vzniklo v tom
istom kalendárnom roku ako dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho
mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, resp. u SZČO obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho dňu vzniku dôvodu na poskytnutie nemocenskej
dávky. Dôležité je, aby zamestnanec mal aspoň 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie. V prípade dobrovoľne nemocensky poistenej osoby je dôležité, aby
pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky bola nepretržite dobrovoľne nemocensky poistená aspoň 26 týždňov. V opačnom prípade sa výška dávky
určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

!

Ak je rozhodujúcim obdobím predchádzajúci kalendárny rok, pretože z aktuálneho nemocenského poistenia zamestnanca poistenec nedosiahol 90 dní platenia
poistného na nemocenské poistenie, neprihliada sa na príjem dosiahnutý u toho istého zamestnávateľa, u ktorého mu vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.
Do úvahy sa zoberie len obdobie platenia poistného na nemocenské poistenie a vymeriavacie základy u iných zamestnávateľov. Pre zamestnanca zároveň platí, že ak nemocenské poistenie vzniklo v kalendárnom roku predchádzajúcom nároku na dávku,
rozhodujúce obdobie je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie dávky.

Ako sa určí výška dávky?

Nemocenské. SZČO, dobrovoľne poistenej osobe a zamestnancovi, ktorý si dávku
uplatňuje v ochrannej lehote, vypláca Sociálna poisťovňa od prvého do tretieho dňa
dočasnej pracovnej neschopnosti nemocenské vo výške 25 % denného vymeria3

vacieho základu (alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu) a od
štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu (alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu). Ak zamestnancovi
poistenie trvá, za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti mu zamestnávateľ
vypláca náhradu príjmu a od 11. dňa mu Sociálna poisťovňa vypláca 55 % denného vymeriavacieho základu (alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho
základu). Ak zamestnancovi poistenie zanikne v priebehu prvých 10 dní dočasnej
pracovnej neschopnosti, má nárok na nemocenské odo dňa nasledujúceho po dni
zániku nemocenského poistenia, pričom výška nemocenského (25 %, resp. 55 %)
závisí od toho, od ktorého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti mu nárok na nemocenské vznikne.
Ošetrovné poskytuje Sociálna poisťovňa všetkým poistencom od prvého dňa potreby ošetrovania vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu).
Materské sa od prvého dňa poskytuje vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu (alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu).
Vyrovnávacia dávka sa poskytuje vo výške 55 % z rozdielu medzi mesačným vymeriavacím základom (určuje sa z denného vymeriavacieho základu dosiahnutého
pred preradením) a vymeriavacím základom, z ktorého zamestnankyňa platí poistné na nemocenské poistenie v jednotlivých kalendárnych mesiacoch po preradení
na inú prácu.

Aké sú pravidlá poskytovania dávok?

Nemocenské sa vypláca najviac 52 týždňov od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti (tzv. podporné obdobie), pričom do tohto obdobia sa započítavajú
aj predchádzajúce obdobia práceneschopnosti, ak patria do obdobia 52 týždňov
pred jej vznikom. Predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti sa
nezapočítavajú do podporného obdobia, ak nemocenské poistenie trvalo aspoň
26 týždňov od skončenia poslednej dočasnej pracovnej neschopnosti a poistencovi počas tohto obdobia nemocenského poistenia nevznikla dočasná pracovná
neschopnosť. Do podporného obdobia sa nezapočítava ani obdobie nariadeného
karanténneho opatrenia.

!

Práceneschopná osoba je povinná dodržiavať liečebný režim. Ak sa preukáže, že
poistenec nedodržiaval liečebný režim, Sociálna poisťovňa mu vylúči nárok na výplatu dávky nemocenské. Nárok na výplatu nemocenského poistenec nebude mať
do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac v rozsahu 30 dní odo dňa
porušenia liečebného režimu. Súčasťou liečebného režimu môžu byť aj vychádzky,
o ktorých povolení rozhoduje ošetrujúci lekár.
Ošetrovné vypláca pobočka Sociálnej poisťovne od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania. Nárok na ošetrovné zaniká dňom skončenia potreby ošetrovania, najneskôr uplynutím 10. dňa (potreba ošetrovania môže trvať
aj dlhšie).

!

Nárok na ošetrovné si môže uplatniť poistenec, ak osobne a celodenne ošetruje choré dieťa, manžela/manželku, rodiča, rodiča manžela/manželky, ktorých
zdravotný stav si nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou osobou. Ak by si nárok na
ošetrovné chceli uplatniť napríklad starí rodičia z dôvodu ošetrovania vnúčaťa, nárok
na ošetrovné im nevznikne. Počas poskytovania ošetrovného sa vyžaduje splnenie
podmienky osobnej a celodennej starostlivosti, resp. ošetrovania. To znamená, že
počas obdobia starostlivosti/ošetrovania nemôže osoba poberajúca dávku ošetrovné vykonávať inú zárobkovú činnosť. Môže však ísť napríklad k lekárovi, po lieky,
urobiť nevyhnutný nákup. Toto sa za porušenie podmienky osobnej a celodennej
starostlivosti nepovažuje.
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