potvrdí očakávaný deň pôrodu. Žena si v ňom sama určí deň, od ktorého si uplatňuje nárok na materské, a zároveň vyplní a podpíše vyhlásenie poistenca. Žiadosť
o materské predloží zamestnávateľovi na potvrdenie a odovzdá príslušnej pobočke
Sociálnej poisťovne.
Zamestnankyni vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto
dňom, a ak porodila skôr, odo dňa pôrodu. Ak si zamestnankyňa uplatňuje nárok na
materské v rámci ochrannej lehoty, nárok na materské má od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, resp. odo dňa pôrodu, ak porodila skôr. Nárok
na materské zaniká spravidla uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské.
Ak je zamestnankyňa osamelá, nárok na materské zaniká uplynutím 37. týždňa a ak
porodila zároveň dve a viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, nárok na materské
zaniká uplynutím 43. týždňa od vzniku nároku na materské. Doklad o narodení dieťaťa doručuje len poistenec – cudzí štátny príslušník alebo poberateľ dávky materské,
ktorého dieťa nie je zapísané do matriky v Slovenskej republike.
Nárok na materské má aj iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý
sa o toto dieťa stará. Iným poistencom môže byť otec dieťaťa, manžel matky dieťaťa, manželka otca dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa na základe
rozhodnutia príslušného orgánu (podmienky upravuje zákon). Iný poistenec musí
rovnako ako matka dieťaťa splniť podmienku existencie nemocenského poistenia, resp. plynutia ochrannej lehoty (v deň prevzatia dieťaťa) a podmienku
270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti. Nárok na materské vzniká odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti a trvá spravidla 28 týždňov od vzniku nároku na materské, ak matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok. Inému poistencovi
tlačivo Žiadosť o materské nevystavuje lekár, tlačivo vyplní priamo v pobočke Sociálnej poisťovne.

STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA A DÔCHODKOVÉ POISTENIE

V prípade zamestnankyne, ktorá poberá materské, štát platí poistné na dôchodkové
poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity (vrátane príspevkov do II. piliera,
ak je sporiteľom) počas celého obdobia, keď sa materská dávka poskytuje. Prihlášku
na dôchodkové poistenie na obdobie po ukončení poskytovania dávky materské
podáva zamestnankyňa v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska
(prikladá vyhlásenie, že sa riadne stará o dieťa) iba v prípade, ak nemá nárok na rodičovský príspevok a zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa do 6 rokov. Na uvedené
dôchodkové poistenie možno podať za obdobie od 1. januára 2018 prihlášku aj spätne (napr. aj v roku 2020) najskôr odo dňa narodenia dieťaťa.

!

V prípade, ak zamestnankyňa má nárok na rodičovský príspevok, štát platí automaticky poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu
solidarity (vrátane príspevkov do II. piliera, ak je sporiteľom) počas celého obdobia
trvania riadnej starostlivosti o dieťa do 6 rokov (za predpokladu, že nebude povinne
dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo SZČO). Sociálna poisťovňa zaregistruje
fyzickú osobu ako poistenca štátu na základe údajov poskytnutých z Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny SR. O vzniku a zániku dôchodkového poistenia bude Sociálna
poisťovňa posielať poistencom štátu oznámenia.

Suma úrazového príplatku je 55 % denného vymeriavacieho základu od prvého
dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu
alebo choroby z povolania do tretieho dňa tejto dočasnej pracovnej neschopnosti
a 25 % denného vymeriavacieho základu od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
O všetkých úrazových dávkach rozhodujú pobočky Sociálnej poisťovne, okrem úrazovej renty, o ktorej rozhoduje Sociálna poisťovňa – ústredie.

STRATA PRÁCE A NÁROK NA DÁVKU V NEZAMESTNANOSTI

Po skončení zamestnania si poistenec môže uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti, pričom Sociálna poisťovňa neskúma spôsob jeho ukončenia. Rozhodujúce
je, či je poistenec zaradený v evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a spĺňa
potrebné obdobie poistenia v nezamestnanosti (v posledných štyroch rokoch pred
zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti
najmenej dva roky, t. j. 730 dní).
Poistenec na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny požiada o zaradenie do evidencie
uchádzačov o zamestnanie a následne v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu požiada o dávku v nezamestnanosti. K žiadosti o dávku v nezamestnanosti je potrebné predložiť Oznámenie o zaradení poistenca do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktoré žiadateľovi vystaví úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Vypláca sa po splnení
zákonných podmienok maximálne šesť mesiacov. Pobočka Sociálnej poisťovne rozhodne o priznaní, prípadne nepriznaní dávky. Na rozhodnutie má 60 dní od uplatnenia nároku. V zložitých prípadoch môže využiť ďalších 60 dní.

NÁROK NA DÁVKU GARANČNÉHO POISTENIA

Ak sa stal povinne garančne poistený zamestnávateľ platobne neschopným a zamestnancovi neuspokojil jeho nároky z pracovného pomeru, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov, môže
zamestnanec požiadať o dávku garančného poistenia. Nárok na dávku garančného
poistenia nevzniká zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa
a má najmenej 50% účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho
orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50% účasť na majetku zamestnávateľa.
Žiadosť sa podáva prostredníctvom vyplnenej Žiadosti o dávku garančného poistenia v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie
evidenciu miezd. Neuspokojené nároky zamestnancovi potvrdzuje zamestnávateľ,
predbežný správca alebo správca ustanovený v konkurznom konaní na tlačive Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia. Nárok na dávku
garančného poistenia sa poskytne najviac v rozsahu troch mesiacov z posledných
18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu predchádzajúcich začiatku platobnej
neschopnosti zamestnávateľa alebo ku dňu skončenia pracovnoprávneho vzťahu
z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Pobočka Sociálnej poisťovne rozhodne o priznaní, prípadne nepriznaní dávky v lehote 60 dní od uplatnenia nároku.
V zložitých prípadoch môže lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní.

PRACOVNÝ ÚRAZ, CHOROBA Z POVOLANIA A NÁROK NA ÚRAZOVÉ
DÁVKY

Najčastejšie poskytovanou dávkou úrazového poistenia v dôsledku pracovného úrazu
alebo choroby z povolania je úrazový príplatok. Poskytuje sa zamestnancovi, ktorý bol
v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania uznaný za dočasne práceneschopného, ak má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca alebo nárok na výplatu nemocenského z nemocenského poistenia.
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ZAMESTNANEC
Krátky sprievodca, ktorý vám pomôže nájsť odpovede
na vaše otázky a vysvetlí, čo a kedy musíte urobiť.
Aké povinnosti má
zamestnanec voči Sociálnej
poisťovni?
Ako postupovať pri práci
na dohodu, súbehu viacerých
zamestnaní a podnikaní?
Aký nárok na jednotlivé druhy
dávok má zamestnanec?

Čo treba urobiť pri nástupe do zamestnania?

Zamestnanec nemá pri nástupe do zamestnania voči Sociálnej poisťovni prihlasovacie povinnosti, plní ich zamestnávateľ.

Aké poistné platí zamestnanec?

Minimálny vymeriavací základ, z ktorého zamestnanec platí poistné, nie je stanovený. Maximálny vymeriavací základ na rok 2019 je 6 678 €.
Zamestnanec s pravidelným príjmom platí poistné:
• n a nemocenské poistenie 1,4 % z vymeriavacieho základu,
• n a starobné poistenie 4 % z vymeriavacieho základu,
• n a invalidné poistenie 3 % z vymeriavacieho základu,
• n a poistenie v nezamestnanosti 1 % z vymeriavacieho základu.
Zamestnanec s nepravidelným príjmom platí poistné:
• n a starobné poistenie 4 % z vymeriavacieho základu,
• n a invalidné poistenie 3 % z vymeriavacieho základu.

Aké výnimky v platení poistného môžu nastať?

Čo robiť pri súbehu zamestnania a vykonávania živnosti?

Ak zamestnanec je súčasne aj povinne poistená SZČO, poistné platí vždy prednostne z vymeriavacieho základu, ktorý dosahuje ako zamestnanec. Ako SZČO platí
poistné z vymeriavacieho základu, ktorý spolu s vymeriavacím základom zamestnanca nemá presiahnuť výšku maximálneho mesačného vymeriavacieho základu.

Na aké dávky má zamestnanec nárok?

Vznik nároku na dávky sa viaže na účasť na konkrétnom druhu sociálneho poistenia.
V závislosti od toho, na aké poistenie je zamestnávateľ povinný odviesť za zamestnanca poistné, môže mu vzniknúť (po splnení všetkých podmienok stanovených
zákonom) nárok na dávky:
• n emocenské dávky – nemocenské, ošetrovné, materské, vyrovnávacia dávka,
• d ávku v nezamestnanosti,
• ú razové dávky (pre prípad pracovného úrazu alebo choroby z povolania) – úrazový príplatok, úrazová renta, jednorazové vyrovnanie, pracovná rehabilitácia,
rehabilitačné, rekvalifikácia, rekvalifikačné, náhrada za bolesť, náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada nákladov spojených s liečením,
• g arančnú dávku (pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa).

Zamestnanec, ktorý má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok
alebo je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek, neplatí poistné na invalidné poistenie. Na zamestnanca, ktorý má priznaný starobný dôchodok,
predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo ktorý má priznaný invalidný
dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek, sa nevzťahuje poistenie v nezamestnanosti.

Po zamestnancovi, ktorý následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania
zomrel, môže vzniknúť pozostalým, resp. iným oprávneným osobám nárok na dávky:
• jednorazové odškodnenie,
• p ozostalostná úrazová renta,
• n áhrada nákladov spojených s pohrebom.

Ako platí poistné dohodár?

Zamestnanec má nárok na nemocenské, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný za
dočasne práceneschopného alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie. Základnou podmienkou nároku je existencia nemocenského poistenia, resp. plynutie
ochrannej lehoty v čase vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti. Zamestnancovi
vzniká nárok na nemocenské od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (za prvých
10 dní mu zamestnávateľ platí náhradu príjmu). Ak dočasná pracovná neschopnosť
vznikla v ochrannej lehote, nárok na nemocenské vzniká od prvého dňa dočasnej
pracovnej neschopnosti. Ak zamestnancovi zanikne nemocenské poistenie počas
prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti, nárok na nemocenské mu vzniká
odo dňa nasledujúceho po dni zániku nemocenského poistenia. Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti,
najneskôr uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti (tzv.
podporné obdobie).
Ak zamestnancovi vznikne dočasná pracovná neschopnosť, odovzdá zamestnávateľovi Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti (diel II., II.a) vystavené lekárom.
Zamestnanec vyplní a podpíše vyhlásenie poistenca. Zamestnávateľ po 10. dni
dočasnej pracovnej neschopnosti odovzdá potvrdený začiatok dočasnej pracovnej
neschopnosti pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa zamestnávateľa. Ak si
zamestnanec uplatňuje nárok na nemocenské z ochrannej lehoty, tlačivo odovzdá
priamo príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
Ak práceneschopnosť pokračuje v novom kalendárnom mesiaci, lekár zamestnancovi vystaví Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak sa pracovná
neschopnosť skončí, lekár potvrdí ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti
na IV. diele. Zamestnanec odovzdá Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti,
resp. IV. diel po potvrdení zamestnávateľom pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej
podľa zamestnávateľa.

Pri platení poistného pri dohodároch nerozhoduje len pravidelnosť a nepravidelnosť
príjmu, ale aj druh uzatvorenej dohody a poberanie niektorej z dôchodkových dávok. Dohodár je len povinne dôchodkovo poistený v prípade:
• a k má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti
a má z nej právo na nepravidelný príjem,
• a k má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti
a má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo výsluhový dôchodok po dovŕšení
dôchodkového veku, či už s právom na pravidelný mesačný príjem alebo na nepravidelný príjem,
• a k má uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študenta s právom na pravidelný
mesačný príjem alebo nepravidelný príjem (okrem dohody, ktorú má určenú ako
výnimku na neplatenie dôchodkového poistenia, za predpokladu nepresiahnutia
hraničného mesačného, resp. priemerného mesačného príjmu 200 €).
Poznámka: Výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie z príjmu nepresahujúceho 200 € si od 1. júla 2018 môžu určením jednej dohody o práci vykonávanej
mimo pracovného pomeru uplatniť aj tzv. dohodári dôchodcovia. Do tejto kategórie
poistencov patrí zamestnanec v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu a dovŕšil dôchodkový vek alebo invalidný výsluhový dôchodok podľa
osobitného predpisu.

Čo robiť pri súbehu dvoch právnych vzťahov zamestnanca?

Ak má fyzická osoba uzatvorených viacero právnych vzťahov (aj u toho istého zamestnávateľa), zamestnávateľ ju za každý právny vzťah prihlasuje v Sociálnej poisťovni osobitne.
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PRÁCENESCHOPNOSŤ A NÁROK NA NEMOCENSKÉ
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NÁROK NA OŠETROVNÉ

Zamestnanec má nárok na ošetrovné, ak sa osobne a celodenne stará o choré dieťa, chorého manžela/manželku, chorého rodiča alebo rodiča manžela/manželky,
ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie
inou fyzickou osobou. Zamestnanec má nárok na ošetrovné aj vtedy, ak sa osobne
a celodenne stará o dieťa do 10 rokov veku, ak bolo dieťaťu nariadené karanténne
opatrenie, ak zariadenie (predškolské/sociálnych služieb) alebo škola, ktorú dieťa
navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté, alebo ak fyzická osoba,
ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, a preto sa nemôže o dieťa starať.
Ošetrujúci lekár vystaví tlačivo Žiadosť o ošetrovné. Zamestnanec na tlačive vyplní a podpíše vyhlásenie poistenca, predloží ho zamestnávateľovi na potvrdenie
a odovzdá príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Pre priznanie nároku na dávku
treba splniť podmienku osobného a celodenného ošetrovania/starostlivosti. Prekážkou nie sú úkony spojené so starostlivosťou (nákup potravín, výber liekov, návšteva
u lekára a pod.).
Základnou podmienkou nároku je existencia nemocenského poistenia, resp. plynutie
ochrannej lehoty v čase vzniku dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky. Poistencovi vzniká nárok na ošetrovné od prvého dňa potreby osobného a celodenného
ošetrovania fyzickej osoby, resp. starostlivosti o dieťa a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania/starostlivosti, najneskôr uplynutím 10. dňa.
Vlastná potreba ošetrovania/starostlivosti môže trvať aj dlhšie ako 10 dní, ale už bez
nároku na ošetrovné. Po 10. dni ošetrovania zamestnávateľ prerušuje zamestnancovi
sociálne poistenie.

TEHOTENSTVO, MATERSTVO A VYROVNÁVACIA DÁVKA

Ak je počas tehotenstva zamestnankyňa preradená na inú prácu, pretože práca,
ktorú vykonávala, je zakázaná tehotným ženám alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo, a pri práci, na ktorú bola preradená, dosahuje bez
svojho zavinenia nižší príjem ako pred preradením, môže si uplatniť nárok na vyrovnávaciu dávku.
Nárok na vyrovnávaciu dávku si môže zamestnankyňa uplatniť aj vtedy, ak je počas
materstva do konca deviateho mesiaca po pôrode preradená na inú prácu, pretože
práca, ktorú predtým vykonávala, je zakázaná matkám do konca deviateho mesiaca
po pôrode alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej zdravie alebo materstvo,
a pri práci, na ktorú je preradená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem ako
pred preradením. Vyrovnávacia dávka sa vybavuje podobne ako materské – ošetrujúci gynekológ vystaví Žiadosť o vyrovnávaciu dávku, ktorú zamestnankyňa predloží
zamestnávateľovi na potvrdenie a odovzdá príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
Nezabudne vyplniť a podpísať vyhlásenie zamestnankyne.
Vyrovnávacia dávka sa poskytuje mesačne, a to aj vtedy, ak bola zamestnankyňa preradená na inú prácu alebo sa preradenie skončilo v priebehu mesiaca. Vyrovnávacia
dávka sa poskytuje v období, v ktorom zamestnankyňa mala po preradení na inú
prácu príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ. V období, v ktorom je zamestnankyňa napríklad dočasne práceneschopná, nárok na vyrovnávaciu dávku nemá.
Vyrovnávacia dávka sa poskytuje najdlhšie do nástupu na materskú dovolenku a po
skončení materskej dovolenky najdlhšie do konca deviateho mesiaca po pôrode.

NARODENIE DIEŤAŤA A NÁROK NA MATERSKÉ

Na materské má nárok zamestnankyňa, ak jej trvá nemocenské poistenie (alebo sa na
ňu vzťahuje ochranná lehota) v deň vzniku dôvodu na poskytnutie materského (spravidla začiatok šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu) a spĺňa podmienku
270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred skutočným dňom
pôrodu. Do 270 dní možno zarátať akékoľvek ukončené nemocenské poistenie, ak
spadá do obdobia posledných dvoch rokov pred pôrodom.
Ako žiadosť o materské slúži tlačivo, ktoré vystaví ošetrujúci gynekológ a v ktorom
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