PRÁCA V EURÓPSKEJ ÚNII
A DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI
• Možno dávku poberať v inom členskom štáte? • Ako sa vybavuje export dávky na Slovensko?
• Ktoré formuláre, tlačivá a žiadosti potrebujete?

Kde žiadať o dávku
Otvorený pracovný trh v Európskej únii umožňuje aj slovenským občanom pracovať mimo
územia Slovenska. Vo veľkom počte sa dostávajú do situácie, keď prijímajú nové pracovné
príležitosti i keď o prácu z rôznych dôvodov prichádzajú. V druhom prípade sa skôr či neskôr
začnú obzerať po voľnom pracovnom mieste doma alebo v zahraničí a popri tom si vybavujú poberanie dávky v nezamestnanosti. Pre rýchle a úspešné vybavenie týchto záležitostí je
dôležité vedieť sa zorientovať a riešiť problémy správne v súlade s predpismi EÚ.
Ak ste naposledy pracovali mimo Slovenska v inom členskom štáte EÚ, EHP alebo
vo Švajčiarsku, nárok na dávku v nezamestnanosti by ste si mali prioritne uplatniť
v tomto štáte, teda v štáte posledného zamestnania. Štát posledného zamestnania posúdi
nárok na dávku v nezamestnanosti podľa svojich vnútroštátnych predpisov.
Ak osoba, ktorej dávku v nezamestnanosti prizná štát posledného zamestnania, má
v úmysle hľadať si prácu na území iného členského štátu, má možnosť si túto dávku preniesť – exportovať, napríklad aj na územie Slovenska.

Export dávky na Slovensko
Podmienkou povolenia exportu dávky v nezamestnanosti do iného členského štátu je
zotrvať v evidencii úradu služieb zamestnanosti členského štátu, ktorý dávku priznal
a vypláca, aspoň štyri týždne. To znamená, že
o export dávky na Slovensko môžete požiadať až po uplynutí tejto lehoty. Inštitúcia iného členského štátu však túto lehotu môže na
vašu žiadosť aj skrátiť a povoliť export skôr,
ak existujú dôvody hodné osobitného zreteľa (tieto dôvody hodnotí každá inštitúcia
individuálne).
Príslušný úrad služieb zamestnanosti člen-

ského štátu, kde ste boli naposledy zamestnaný, v prípade povolenia exportu dávky vystaví formulár PD U2, v ktorom určí, do akej
lehoty sa máte zaradiť do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Slovensku. Spravidla je
to sedem dní (vo výnimočných prípadoch
možno túto lehotu predĺžiť). Keď sa v tejto lehote na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
zaradíte do evidencie uchádzačov o zamestnanie, predložíte formulár PD U2 v príslušnej
pobočke Sociálnej poisťovne. Táto pobočka
následne informuje formulárom U009 inštitúciu členského štátu vyplácajúceho dávku

o vašom zaradení do evidencie. Po doručení
formulára U009 bude inštitúcia členského
štátu vyplácajúceho dávku pokračovať vo výplate dávky na váš účet.
Export dávky sa povoľuje spravidla na tri mesiace, pričom toto obdobie možno na žiadosť
poistenca predĺžiť maximálne na šesť mesiacov (obdobie poberania dávky nesmie prekročiť celkové obdobie, na ktoré bola dávka priznaná). Aby ste si mohli vyčerpať celý nárok na
exportovanú dávku, je potrebné byť celý čas
k dispozícii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a plniť si ním stanovené povinnosti.

Uplatnenie nároku na dávku
v štáte bydliska
Nárok na dávku v nezamestnanosti a jej výplatu môže posúdiť aj iný členský štát ako
štát posledného zamestnania, avšak len za
splnenia podmienky preukázania zachovania centra záujmov – bydliska v tomto členskom štáte.

Najčastejšie otázky

Čo je to centrum záujmov
– bydlisko
Bydlisko znamená miesto, kde osoba zvyčajne býva, teda miesto, kde má centrum záujmov.
Centrum záujmov osoby sa určuje najmä
s prihliadnutím na tieto kritériá:
•	dĺžka a trvalosť prítomnosti na území
dotknutých členských štátov,
•	miesto výkonu zárobkovej činnosti a dĺžka trvania tejto zárobkovej činnosti, dĺžka
trvania pracovnej zmluvy,
• rodinný stav a rodinné väzby,
•	vykonávanie akejkoľvek nezárobkovej činnosti,
• v prípade študentov zdroja ich príjmov,
•	
bytovú situáciu osoby a stabilitu tejto
situácie,
•	miesto, kde dochádza k zdaňovaniu príjmov osoby.
Ak si po strate zamestnania v inom členskom
štáte uplatníte nárok na dávku v nezamestnanosti na Slovensku, Sociálna poisťovňa
v takom prípade prísne skúma zachovanie
centra záujmov – bydliska osoby na Slovensku počas obdobia výkonu zamestnania
v štáte posledného zamestnania, a to v zmysle nižšie uvedených kritérií.

Kritériá posúdenia žiadosti
Pokiaľ kritériá na zachovanie centra záujmov nie sú splnené a osoba si nezachovala centrum záujmov počas posledného
zamestnania na území Slovenska, Sociálna
poisťovňa neprizná nárok na dávku v nezamestnanosti.
Pri určovaní, kde mala osoba centrum záujmov počas výkonu svojho posledného
zamestnania na území iného členského
štátu, sa vyhodnocuje predovšetkým dĺžka
pobytu, dĺžka a povaha zamestnania v inom
členskom štáte (stabilita zamestnania)
v spojení s rodinnou situáciou osoby, bytová situácia, podporne sa skúmajú aj iné skutočnosti majúce vplyv na zachovanie centra
záujmov.
Vo všeobecnosti centrum záujmov znamená
zachovanie úzkej väzby so štátom bydliska. Z uvedeného vyplýva, že bydlisko podľa
koordinačných nariadení nie je totožné s trvalým pobytom, resp. prechodným pobytom podľa slovenských právnych predpisov.
V prípade, že Sociálna poisťovňa vyhodnotí,
že zamestnanie v inom členskom štáte bolo
dlhodobé a malo stabilný charakter, možno

centrum záujmov uznať iba vtedy, ak existujú
iné skutočnosti, ktoré nasvedčujú prítomnosť
užších väzieb k Slovensku – napríklad prítomnosť rodiny (manžel/ka a maloleté deti) či
preukázateľné pravidelné a časté návraty na
Slovensko počas obdobia výkonu posledného zamestnania v inom členskom štáte.
Každý prípad zachovania centra záujmov
osoby sa posudzuje individuálne podľa vyššie
uvedených kritérií a na základe predložených
dokumentov.
Kým Sociálna poisťovňa pri posudzovaní
nároku na dávku v nezamestnanosti po
návrate z iného členského štátu skúma
aj centrum záujmov, nielen dĺžku poistenia v nezamestnanosti, štát posledného
zamestnania centrum záujmov neskúma.
Posudzuje len splnenie podmienok nároku
na dávku v nezamestnanosti podľa svojich
vnútroštátnych predpisov.
Sociálna poisťovňa môže na účely nároku na
dávku v nezamestnanosti zohľadniť obdobie
poistenia v nezamestnanosti, resp. obdobie
zamestnania získané na území iného členského štátu za podmienky, ak:
•	je toto obdobie potvrdené vo formulári PD
U1 alebo E 301 príslušnou inštitúciou iného
členského štátu (formulár vystaví inštitúcia
iného členského štátu na žiadosť osoby alebo Sociálnej poisťovne) a
•	
počas výkonu tohto zamestnania mala
daná osoba zachované bydlisko, t. j. centrum záujmov na Slovensku, a následne priznať dávku v nezamestnanosti, ak
•	dosiahla obdobie poistenia v nezamestnanosti aspoň v rozsahu 730 dní v posledných
štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov v nezamestnanosti.

Výška dávky v nezamestnanosti
Ak bolo posledné zamestnanie vykonávané
v inom členskom štáte a sú splnené podmienky na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti, výška tejto dávky sa vypočíta
výlučne z platu alebo príjmu, ktorý daná
osoba dosiahla v súvislosti so svojou poslednou činnosťou ako zamestnanec alebo
ako samostatne zárobkovo činná osoba. Výška tejto mzdy musí byť potvrdená vo formulári E 301, resp. PD U1 príslušnou inštitúciou
iného členského štátu. Podkladom na určenie nároku na dávku v nezamestnanosti a určenie jej výšky môže byť len formulár E 301,
resp. PD U1, nie doklady vystavené zahraničným zamestnávateľom.

Kde možno nájsť kontakty na zahraničné
inštitúcie sociálneho zabezpečenia vystavujúce potvrdenia PD U1, ktoré potrebujem doručiť
Sociálnej poisťovni?
Možno ich nájsť aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Poistenie v nezamestnanosti – Príslušné inštitúcie členských štátov
Európskej únie.
Čo sa stane, ak si poistenec v zahraničí
nevyžiada formulár PD U1 a nepredloží ho
Sociálnej poisťovni pri žiadosti o dávku v nezamestnanosti?
Ak oprávnená osoba nepredloží daný formulár, pobočka Sociálnej poisťovne si ho od
príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia
v danom členskom štáte vyžiada sama, môže
to však značne predĺžiť konanie o dávke.
Kto vystavuje formulár E 301, resp. PD U1
na Slovensku, ak osoba pre účely vzniku
nároku na dávku v nezamestnanosti v inej
krajine potrebuje potvrdenie o období poistenia v nezamestnanosti nadobudnutých na
Slovensku?
Formulár vystavuje pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta výkonu posledného zamestnania poistenca na Slovensku.
Žiadosť o vydanie formulára E 301, resp. PD
U1 s náležitosťami potrebnými na jeho vystavenie je na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Poistenie v nezamestnanosti
– Formuláre.
Čo je potrebné doložiť k žiadosti o vystavenie dokumentu PD U1, ak oň nezamestnaný
žiada v Českej republike?
Dokument PD U1 si možno v Českej republike vyžiadať od úradu práce príslušného podľa sídla posledného zamestnávateľa v Českej
republike. K žiadosti je potrebné predložiť
tlačivo Potvrzení zaměstnavatele pro účely
posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti a kópie týchto podporných dokumentov: potvrdenie o zamestnaní v Českej republike, evidenčný list dôchodkového poistenia
zo zamestnaní v Českej republike, potvrdenie
o zárobku z posledného zamestnania v Českej
republike, potvrdenie osvedčujúce spôsob
ukončenia pracovného pomeru – dohoda,
výpoveď, pracovná zmluva – v prípade, že
pracovná pozícia nie je uvedená na potvrdení
o zamestnaní, príp. ďalšie dokumenty (podľa
vyžiadania úradu práce).
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