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Žiadosť o kompenzačný príspevok baníkom 

  Údaje v žiadosti vypĺňajte paličkovým písmom a zodpovedajúci údaj označte podľa tohto vzoru   

A Údaje o žiadateľovi                          
                                        

 Priezvisko            Meno             

                 
                                        

 Dátum narodenia  Rodné číslo (Identifikačné číslo)  Štátna príslušnosť  

                       
                                        

  Adresa trvalého pobytu v SR 
2)   Adresa prechodného pobytu v SR 

1)        

 Ulica       číslo        
                                        

 PSČ       Obec       Tel.číslo             
                                        

 Prechodný pobyt povolený   od        do               
                                        

 Adresa bydliska mimo územia SR                     

 Ulica       číslo        
                                        

 PSČ       Obec       Tel.číslo        
                                        

 Štát       E-mail        
                                        

                                        
B Žiadateľovi bol priznaný 

2)                            
                                        

 1.  osobitný príspevok baníkom 

 2.  starobný dôchodok  

 3.  predčasný starobný dôchodok 

 4.  výsluhový dôchodok  

 5.  invalidný dôchodok  

 6.  úrazová renta 

 7.  invalidný výsluhový dôchodok  

 8.  náhrada za stratu na služobnom plate alebo náhrada za stratu na výsluhovom dôchodku  
                                        

                                       
C Sociálne postavenie žiadateľa v súčasnosti 

3) 
 

                                        

 1.  zamestnanec                       
                                        

 2.  samostatne zárobkovo činná osoba               
                                        

 3.  zamestnanec so stálym pracoviskom v podzemí        
                                        

 4.  poberateľ dôchodku                  
                                        

 5.  poberateľ dávky v nezamestnanosti              
                                        

 6.  nezamestnaný                              
                                        

                                        

                                        

D                                  

                                          Uplatňujem si nárok na kompenzačný príspevok od        uveďte dátum 

                                                        

Číselné odkazy sú uvedené na strane 3                            
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E Dátum ukončenia zamestnania so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti 

 
 
Dátum ukončenia zamestnania v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti ................................. 

                                       

 

 
Názov a adresa zamestnávateľa, u ktorého došlo k ukončeniu pracovného pomeru  
 
................................................................................................................................... 
 

 

F Spôsob výplaty  
                                        

 
Na účet v banke  
v SR 

4) Číslo účtu         

                                        

          Kód banky                               

           IBAN   
                                        

                                        

 Na adresu v SR Ulica       číslo        
                                        

 PSČ         Obec         
                                        

 

 

G Vyhlásenie žiadateľa                              
                                        

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a každú zmenu alebo rozhodujúce skutočnosti, ktoré 
majú vplyv na vznik nároku, trvanie nároku a na výplatu kompenzačného príspevku písomne alebo elektronickými 
prostriedkami s kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom oznámim do 8 dní úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny podľa ustanovenia § 4 ods. 7 zákona č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
  
Uvedomujem si, že neprávom prijatú sumu kompenzačného príspevku som povinný vrátiť. 

Informácia pre žiadateľa  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - IČO 30794536 - spracúva Vaše osobné údaje (vrátane osobných údajov spoločne 
posudzovaných osôb) v zmysle zákona č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a uvedené osobné údaje ďalej poskytuje orgánom verejnej moci. V prípade akýchkoľvek nejasností, 
problémov, otázok sa môžete obrátiť na mailovú adresu: ochranaosobnychudajov@upsvr.gov.sk. 
 

                                        

 Dátum              Podpis žiadateľa   
                                        

                                        

 

H Správnosť údajov preveril, porovnal s originálom                      

                                        

Priezvisko        Meno           

                                        

Dátum porovnania       Podpis zamestnanca   

                                        

                                        

 Číselné odkazy sú uvedené na strane 3                           
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Číselné odkazy k vyplňovaniu žiadosti 

                                      
1) príslušný druh pobytu v SR označte podľa vzoru, pričom prechodný pobyt platí len pre cudzincov 

2) označiť zodpovedajúci údaj 

3) v tabuľke C uviesť sociálne postavenie, ktoré sa na žiadateľa v súčasnosti vzťahuje  

4) na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na území SR 
 

 

Za účelom porovnania údajov uvedených v žiadosti je žiadateľ povinný predložiť 

                                      
 občiansky preukaz (identifikačnú kartu) žiadateľa, príp. cestovný doklad 

 cestovný doklad a doklad o povolení na pobyt na území Slovenskej republiky. 

              

Žiadateľ doloží k žiadosti doklady a potvrdenia 

 

 výpoveď alebo dohodu o skončení pracovného pomeru 

 potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí  
v hlbinných baniach na území SR (počet odpracovaných rokov) ku dňu skončenia pracovného pomeru  

 potvrdenie o priznaní/nepriznaní osobitného príspevku baníkom (potvrdí zamestnávateľ), starobného dôchodku,  
predčasného  starobného dôchodku (potvrdí sociálna poisťovňa), výsluhového dôchodku (potvrdí MV SR)  

 potvrdenie o priznaní/nepriznaní nároku na invalidný dôchodok (potvrdí sociálna poisťovňa), invalidný výsluhový 
dôchodok (potvrdí MV SR),  na úrazovú rentu (potvrdí sociálna poisťovňa), náhradu za stratu na služobnom plate 
alebo náhradu za stratu na výsluhovom dôchodku (potvrdí MV SR)  .  
Pozn.: V prípade, ak je priznaná niektorá z uvedených dávok, je potrebné predložiť rozhodnutie o priznaní týchto 
dávok.  

 

 podľa požiadavky úradu práce, sociálnych vecí a rodiny doplňujúce doklady na účely vyplácania kompenzačného 
príspevku. 

 
Informácie pre žiadateľa 

 
 ak vznikol nárok na osobitný príspevok baníkom, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový 

dôchodok, nárok na kompenzačný príspevok nevzniká 
Pozn.: ak vznikol nárok aspoň na jeden z uvedených dôchodkov/príspevok, nie je už potrebné dokladovať ďalšie  
 

 ak vznikol nárok na invalidný dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, úrazovú rentu, náhradu za stratu na 
služobnom plate alebo náhradu za stratu na výsluhovom dôchodku a suma týchto dávok je rovnaká alebo vyššia 
ako je suma kompenzačného príspevku, nárok na kompenzačný príspevok nevzniká.  

 Ak je  suma týchto dávok nižšia ako je suma kompenzačného príspevku, nárok na kompenzačný príspevok po 
splnení všetkých zákonom stanovených podmienok nároku vzniká vo výške rozdielu medzi sumou 
kompenzačného príspevku a tejto dávky - žiadateľ predloží potvrdenie o týchto skutočnostiach (potvrdenie 
vydáva príslušná inštitúcia napr. MV SR, sociálna poisťovňa), 

 
 v prípade opakovaného zamestnania v podzemí v hlbinných baniach na území SR nárok na príspevok 

nevzniká/zaniká. 

 

Povinnosti oprávnenej osoby o kompenzačný príspevok 
 
 
Podľa § 4 ods. 7 zákona č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov je oprávnená osoba povinná oznámiť do ôsmich dní zmeny rozhodujúcich skutočností pre nárok na 
kompenzačný príspevok baníkom. 
 
 
V ................................................... dňa .................................         ...........................................................................      
            Podpis žiadateľa        


