 Materské
Nárok na materské sa uplatòuje predloením iadosti o materské, ktoré vystaví oetrujúci lekár - gynekológ.
Podmienkou na priznanie materského je úèas na nemocenskom poistení v posledných dvoch rokoch pred skutoèným dòom
pôrodu najmenej 270 kalendárnych dní. Nemocenské poistenie získané v krajine EÚ je potrebné zdokladova prostredníctvom
formuláru E 104 alebo potvrdením doby nemocenského poistenia.
Poistenkyòa má nárok na materské po dobu 34 týdòov od vzniku nároku na materské. Osamelá poistenkyòa má nárok na
materské v dåke 37 týdòov od vzniku nároku na materské, ak poistenkyòa porodila dve alebo viac detí, má nárok na materské
po dobu 43 týdòov od vzniku nároku na materské.
Výka materského je 65 % z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.
 Oetrovné
Nárok na oetrovné sa uplatòuje predloením iadosti o oetrovné, ktoré vystaví oetrujúci lekár diea alebo chorého èlena
rodiny.
Poistenec má nárok na oetrovné, ak osobne a celodenne oetruje choré diea, chorého manela, chorú manelku, chorého
rodièa alebo chorého rodièa manela (manelky), ktorých zdravotný stav vyaduje oetrovanie inou fyzickou osobou alebo
sa stará o diea do desiatich rokov veku, ak dieau bolo nariadené karanténne opatrenie alebo zariadenie, ktoré diea navtevuje
bolo rozhodnutím prísluného orgánu uzavreté alebo fyzická osoba, ktorá sa inak o diea stará, ochorela alebo jej bolo nariadené
karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia.
Oetrovné sa poskytuje od prvého dòa potreby osobného a celodenného oetrovania a zaniká dòom skonèenia potreby osobného
a celodenného oetrovania, najneskôr uplynutím desiateho kalendárneho dòa.
Výka oetrovného je 55 % z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.
 Dobrovo¾né nemocenské poistenie
Základná zásada: V zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady è. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho
zabezpeèenia platí, e ak na základe právnych predpisov èlenského tátu osoba podlieha povinnému poisteniu v tomto èlenskom
táte, táto osoba nemôe podlieha systému dobrovo¾ného poistenie v inom èlenskom táte.

7. Ako postupova v prípade pracovného úrazu?
Ak ste poèas práce v krajinách EÚ/EHP mali úraz, spadáte pod legislatívu krajiny, v ktorej ste pracovali (veobecné
pravidlo).
Vyslaní zamestnanci spadajú pod legislatívu SR (osobitné pravidlo)  len v prípade, ak je ich vyslanie potvrdené Sociálnou
poisovòou, ktorá pred potvrdením skúma splnenie podmienok vyslania u zamestnávate¾a.
Podstatnou podmienkou je povinnos slovenského zamestnávate¾a poda iados o vystavenie prenosného dokumentu A1alebo
formulára E 101 - Potvrdenie o uplatnite¾nej legislatíve.
Postup slovenského zamestnávate¾a, ktorému vyslaný zamestnanec nahlásil pracovný úraz, spoèíva v písomnom oznámení predmetného
úrazu poboèke Sociálnej poisovne na tlaèive Oznámenie poistnej udalosti, predloi Záznam o registrovanom pracovnom úraze,
zápisnicu o prerokovaní rozsahu zodpovednosti za kodu, zoznam pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov a doklady
preukazujúce oboznámenie zamestnanca s predpismi o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci. V prípade, e úraz etril aj orgán
cudzieho tátu napr. polícia, je nevyhnutné predloi aj úradne overený preklad zápisu alebo protokolu zo etrenia. Povinnosou
zamestnávate¾a, prípadne pokodeného zamestnanca je tie predloenie formulára E 101, prípadne prenosného dokumentu A1,
prièom obdobie vyslania v òom uvedené musí pokrýva dátum vzniku pracovného úrazu.
Po splnení týchto povinností má slovenský zamestnanec nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia hradeného jeho zamestnávate¾om
v prípade, ak si podá v poboèke Sociálnej poisovne iados o predmetnú úrazovú dávku a splní podmienky nároku na úrazovú dávku
a nároku na jej výplatu.
Pokodený zamestnanec predloí poboèke sociálnej poisovne doklady o nákladoch, ktoré vynaloil v súvislosti s lieèením v dôsledku
pracovného úrazu. Ak boli doklady vystavené v zahranièí, je potrebné, aby pokodený zabezpeèil ich úradný preklad (týka sa to
úhrady, resp. refundácie nákladov vynaloených v rámci zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom èlenskom táte  uhrádza ich
prísluná zdravotná poisovòa z povinného verejného zdravotného poistenia).

8. Ako je to s výpoètom dôchodku po návrate z inej krajiny EÚ/EHP?
Na úèely výpoètu dôchodku musíte k iadosti priloi vetky doklady o legálne vykonanej práci. Dokladom je pracovná zmluva so
zamestnávate¾om, kde je jasne uvedené zaèatie a skonèenie pracovného pomeru. K tejto pracovnej zmluve je potrebné vyplni
v miestne príslunej poboèke sociálneho poistenia aj formuláre pod¾a druhu dôchodku, ktoré tvoria prílohu iadosti.
Ak sa vraciate z Ve¾kej Británie tak je potrebné uvies aj vae sociálne èíslo. Rovnako z kadej krajiny EÚ/EHP je potrebné uvies
èíslo národného poistenia poistenca, názov poisovne a systém poistenia.

9. Zdaòovanie zahranièných príjmov
Základnou podmienkou pri stanovení daòovej povinnosti obèana Slovenskej republiky /SR/ je urèenie rezidencie fyzickej osoby.
Za urèitých podmienok môe ma obèan SR trvalý pobyt v inom èlenskom táte. Vtedy sa jeho rezidencia posudzuje pod¾a legislatívy
danej krajiny.
Veobecne platí, e daò z príjmu sa odvádza v táte, kde je vykonávaná èinnos a zároveò má daòovník daòovú povinnos
z celosvetových príjmov v táte jeho rezidencie.
Aby sa zabránilo dvojitému zdaneniu z celosvetových príjmov, SR uzatvorila zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s 28 krajinami
EÚ/EHP a vajèiarskom. Zoznam krajín a zmluvná uplatòovaná metóda sú uverejnené na internetovej stránke Daòového riadite¾stva
Slovenskej republiky www.drsr.sk. Zmluva stanovuje, e príjmy zo zamestnania sa musia zdani v táte skutoèného výkonu èinnosti
a urèuje metódu výpoètu dane.
Na zamedzenie dvojitého zdanenia príjmov sú uplatòované dve metódy: metóda jednoduchého zápoètu dane a metóda úplného
vyòatia príjmu.
Ak ste pracovali v jednom alebo vo viacerých tátoch, bez rozdielu, èi má alebo nemá SR s týmito tátmi uzatvorenú zmluvu o zamedzení
dvojitého zdanenia, od 1. januára 2009 si môete zvoli metódu úplného vyòatia príjmov zo závislej èinnosti zo základu dane
z celkových príjmov bez oh¾adu na % zdanenia v jednotlivých krajinách vrátane Slovenska.
Aká je výka zdanenia príjmov a za akých podmienok dochádza k ich zdaneniu
Daòové priznanie za zdaòovacie obdobie je povinný poda daòovník, ak za zdaòovacie obdobie dosiahol zdanite¾né príjmy
presahujúce 50 % sumy nezdanite¾nej èasti základu dane na daòovníka. Pod touto hranicou je nulová daòová povinnos, no daòové
priznanie je povinný predloi kadý daòovník. Ak zamestnávate¾ mesaène zráa zamestnancovi preddavky na daò zo závislej èinnosti
a daòovníkovi nevznikla daòová povinnos, preddavky mu budú vrátené.
Daòový úrad môe na iados daòovníka, podanú najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daòového priznania (lehota),
predåi lehotu najviac o 6 mesiacov, ak daòovníkovi plynú príjmy zo zdrojov v zahranièí a sú súèasou príjmov uvedených v daòovom
priznaní. Po uplynutí lehoty môe daòovník poda u len dodatoèné daòové priznanie.
Zdaòovacie obdobie v SR je od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka. Rovná daò je 19% z príjmov pre fyzické osoby
aj právnické osoby. Zamestnanec, ktorého príjmy plynú i z èinnosti v zahranièí, sám podáva daòové priznanie. Príjem alebo príjmy
z viacerých krajín sa uvádzajú v mene euro.
Roèné zúètovanie dane /daòové priznanie/ sa podáva na miestne príslunej poboèke daòového úradu do 31.marca po uplynutí
zdaòovacieho obdobia.
Daòový úrad môe na iados daòovníka, podanú najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daòového priznania (lehota),
predåi lehotu najviac o 6 mesiacov, ak daòovníkovi plynú príjmy zo zdrojov v zahranièí a sú súèasou príjmov uvedených v daòovom
priznaní. Po uplynutí lehoty môe daòovník poda u len dodatoèné daòové priznanie.
Zdaòovacie obdobie v SR je od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka Rovná daò je 19% z príjmov pre FO a PO.
Zamestnanec, ktorého príjmy plynú i z èinnosti v zahranièí, sám podáva daòové priznanie. Príjem alebo príjmy z viacerých krajín sa
uvádzajú v mene euro.
Roèné zúètovanie dane /daòové priznanie/ sa podáva na miestne príslunej poboèke daòového úradu do 31.marca po uplynutí
zdaòovacieho obdobia.

10. Uitoèné linky:
www.eures.sk

Informácie a praktické rady pri návrate z konkrétnej èlenskej
krajiny EÚ
www.upsvar.sk
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  informácie
o podmienkach evidencie uchádzaèov o zamestnanie,
informácie o postupe pri podávaní iadostí o dávky a pod.
www.socpoist.sk
Sociálna poisovòa  informácie o poistení a dávke
v nezamestnanosti.
www.drsr.sk
Daòová sekcia Finanèného riadite¾stva Slovenskej republiky
www.employment.gov.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
www.employment.gov.sk/rodinna-a-socialna-politika.html Uitoèné informácie
o dávkach v systéme tátnej sociálnej podpory, formuláre iadostí o dávky
http://eur-lex.europa.eu/ Prístup k právu Európskej únie, kde okrem iného
nájdete aj:
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady è. 883/2004 o koordinácii systémov
sociálneho zabezpeèenia, a
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady è. 987/2009, ktorým sa stanovuje
postup vykonávania nariadenia è. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho
zabezpeèenia

www.eures.sk
www.eures.europa.eu

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava  Leták bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie 2011/2012

Práca v Európe
Na èo nezabudnú
pri návrate na Slovensko

1. Na èo by ste si nemali zabudnú pri odchode zo zahranièia?
 Potvrdenie od zamestnávate¾a o skonèení pracovného pomeru (názov zamestnávate¾a, dåka pracovného pomeru,
pozícia, miesto výkonu práce).
 Prenosný dokument U2: po skonèení zamestnania v zahranièí máte monos iada o dávky v nezamestnanosti od tátu,
kde ste vykonávali zamestnanie. Aby ste mohli tieto dávky pobera, musíte splni podmienky, ktoré pre priznanie dávok
v nezamestnanosti stanovujú právne predpisy tátu výkonu zamestnania. Zahranièné dávky v nezamestnanosti môete za istých
podmienok pobera aj na Slovensku (tzv. prevod, transfer alebo export dávok). Viac v èasti Ako postupova pri exporte dávky
v nezamestnanosti.

tudentov zdroj ich príjmov. V kadom prípade vak o urèení miesta bydliska rozhoduje intitúcia sociálneho zabezpeèenia,
nie iadate¾ o dávku!
 Za akých podmienok sa vyplácajú dávky v nezamestnanosti? Kadý tát urèuje podmienky vzniku nároku na dávku
v nezamestnanosti a jej výku individuálne. EÚ zaruèuje, e na dávky v nezamestnanosti budete ma právo za rovnakých
podmienok ako obèania krajiny, ktorá dávky vypláca. Touto krajinou je spravidla tá, v ktorej ste naposledy pracovali (za
predpokladu, e Vae bydlisko nie je v inej krajine). Ak výka dávok v nezamestnanosti závisí od Váho predchádzajúceho
príjmu, zoh¾adní sa príjem, ktorý ste mali v krajine, v ktorej ste pracovali naposledy.
V praxi tak môu vzniknú nasledovné situácie:

 Prenosný dokument U1: pokia¾ by ste neiadali o zahranièné dávky v nezamestnanosti a vrátili by ste sa po ukonèení
pracovného pomeru na Slovensko, môete o dávku v nezamestnanosti poiada v prípade, e centrum Vaich ivotných záujmov
bolo na Slovensku (viï bod 2.). V tomto prípade je potrebné, aby Vám zahranièná intitúcia sociálneho zabezpeèenia na
prenosnom dokumente U1 potvrdila dobu poistenia, resp. zamestnania v danom èlenskom táte.

a) Naposledy ste pracovali v inom èlenskom táte, kde ste sa zaregistrovali ako uchádzaè o zamestnanie a poiadali
ste o dávky v nezamestnanosti. Tieto dávky máte monos pobera naïalej a pritom si h¾ada zamestnanie v inom èlenskom
táte EÚ/EHP, do ktorého si môete tieto dávky exportova (o exporte dávky pozri bod 3. - "Ako postupova pri exporte
dávky v nezamestnanosti z inej èlenskej krajiny EÚ/EHP na Slovensko?").

Navtívte banku, v ktorej máte vedený úèet. Informujte sa o monostiach zruenia úètu a prípadných poplatkoch. V prípade,
ak sa u do krajiny neplánujete vráti, je vhodné úèet zrui. Ak si chcete úèet ponecha, zváte, èi sa vám to oplatí vzh¾adom
k výke poplatku za vedenie úètu.

b) Naposledy ste pracovali v inom èlenskom táte a o dávku v nezamestnanosti iadate na Slovensku. Pokia¾ nepoiadate
o dávku v nezamestnanosti v èlenskom táte Váho posledného zamestnania, ale na Slovensku a slovenská intitúcia sociálneho
zabezpeèenia urèí, e ste si na Slovensku zachovali bydlisko (centrum záujmov) i poèas doby výkonu práce v inom èlenskom
táte EÚ/EHP, zoh¾adní sa Vám doba poistenia získaná v inom èlenskom táte, ktorú môete preukáza potvrdeným dokumentom
U1. Výka dávky v nezamestnanosti sa bude vypoèítava z hrubého zárobku z posledného zamestnania, najviac vak zo sumy
maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného pre prípad nezamestnanosti v Slovenskej republike.

Ak ste v zahranièí tudovali alebo navtevovali nejaké kurzy, semináre a tréningy, nezabudnite si vyiada doklady o ich
absolvovaní  osvedèenia, certifikáty, diplomy, potvrdenia o návteve koly a pod.
 Rodinné dávky: v prípade, ak sa rozhodnete ukonèi výkon zamestnania v niektorom èlenskom táte, je potrebné z poh¾adu
rodinných dávok:
- upozorni príslunú intitúciu, ktorá Vám vyplácala rodinné dávky, e opúate krajinu a vraciate sa spä do domovskej krajiny;
- poiada èlenský tát o ukonèenie vyplácania rodinných dávok z dôvodu návratu do domovskej krajiny;
- vyiada si doklad o ukonèení vyplácania rodinných dávok, ktorým je potrebné preukáza sa pri poiadaní o vyplácanie
rodinných dávok v SR;
- v prípade, e èlenský tát EÚ/EHP vyplácal viac druhov dávok  prídavok na diea, prípadne rodièovský príspevok a kadá
z týchto dávok bola vyplácaná inou sociálnou intitúciou, je potrebné výplatu týchto dávok ukonèi v obidvoch intitúciách (napr.
Rakúsko vypláca prídavok na diea prostredníctvom Finanzamtu, rodièovský príspevok vypláca Gebietskrankenkasse).
V prípade, e takéto potvrdenie nie je moné z príslunej intitúcie vyiada, je potrebné predloi doklad o ukonèení pracovného
pomeru v èlenskom táte, aby bolo moné rozhodnú od akého dátumu je moné zaèa vypláca rodinné dávky na Slovensku. Ako
ïalia alternatíva prichádza do úvahy aj doklad z prísluného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie
uchádzaèov o zamestnanie, prípadne pracovná zmluva na Slovensku alebo èestné prehlásenie o tom, e je obèan dobrovo¾ne
nezamestnaný.
V prípade, e sa diea narodilo v inom èlenskom táte, to znamená, e nemá vydaný slovenský rodný list, je potrebné poiada
Osobitnú matriku v Bratislave o jeho vydanie a následne nahlási diea k trvalému pobytu v SR. Väèina rodinných dávok je toti na
Slovensku vyplácaná za splnenia podmienky trvalého pobytu dieaa v SR.
Takto je potrebné postupova v prípadoch, ak iný èlenský tát bol primárne kompetentný na výplatu rodinných dávok
a rodinné dávky vyplácal v plnej výke.
Ak rodinné dávky èlenský tát vyplácal len vo forme vyrovnávacej dávky, to znamená, e Slovensko bolo primárne kompetentné na
výplatu rodinných dávok, ukonèenie pracovného pomeru v èlenskom táte nemá vplyv na výplatu rodinných dávok na Slovensku. Vznikne
Vám len oznamovacia povinnos voèi intitúcii vyplácajúcej dávky v danom èlenskom táte o ukonèení pracovného pomeru.

2. Kde poiada o dávku v nezamestnanosti a za akých podmienok sa bude vypláca?
 V ktorom táte môem poiada o dávku v nezamestnanosti? Veobecným pravidlom je, e kompetentným tátom na
výplatu dávok v nezamestnanosti je tát posledného zamestnania (resp. samostatnej zárobkovej èinnosti). Len v pecifických
prípadoch je kompetentným tát bydliska, a to:
- pri tzv. pravých cezhranièných pracovníkoch, ktorí sa vracajú do krajiny bydliska denne alebo aspoò raz za týdeò,
- pri osobách iných ako cezhranièní pracovníci, ak mali poèas zamestnania v inej èlenskej krajine EÚ/EHP zachované bydlisko
na Slovensku.
Pokia¾ ste teda naposledy pracovali napr. vo Ve¾kej Británii, iadajte o dávky v nezamestnanosti na príslunej britskej intitúcii. Slovenská
intitúcia by rozhodla o priznaní dávky v nezamestnanosti jedine v prípade, ak posúdi, e Slovenská republika je a bola Vaim tátom
bydliska aj poèas doby zamestnania v zahranièí.
 Ako sa urèí krajina bydliska? Krajinou bydliska je krajina, v ktorej zvyèajne bývate, teda krajina, v ktorej je Vae centrum
záujmov, ktoré sa posudzuje pod¾a viacerých kritérií, a to: dåka pobytu na území dotknutých èlenských tátov; rodinný stav
a väzby; bytová situácia, a najmä to, èi je táto situácia stabilná; pravidelnos návtev krajiny bydliska; miesto, kde vykonávate
svoje zárobkové alebo nezárobkové èinnosti; charakter zárobkovej èinnosti; miesto bydliska na úèely zdanenia; v prípade

Pokia¾ slovenská intitúcia sociálneho zabezpeèenia urèí, e poèas zamestnania v zahranièí ste nemali zachované bydlisko na
Slovensku, rozhodne, e doba odpracovaná v inom táte EÚ/EHP sa Vám na tento úèel nebude zoh¾adòova a je moné, e
nárok na dávku Vám v dôsledku toho nevznikne!

3. Ako postupova pri exporte dávky v nezamestnanosti z inej èlenskej krajiny EÚ/EHP na Slovensko?

Ak ste v inej èlenskej krajine EÚ/EHP splnili podmienky vzniku nároku, poberáte dávku v nezamestnanosti a ste
rozhodnutý vráti sa na Slovensko, môete poiada o export dávky v nezamestnanosti z tejto krajiny na Slovensko,
a to za nasledovných podmienok:
 Musíte by k dispozícii úradu práce v krajine, kde sa Vám dávky vyplácajú, a to aspoò tyri týdne potom, èo ste sa stali
nezamestnaným.
 Musíte poiada intitúciu, ktorá Vám dávku vypláca o vystavenie prenosného dokumentu U2, ktorý Vám umoní, aby ste sa
zaregistrovali na úrade práce v inej èlenskej krajine.
 Do siedmich kalendárnych dní odo dòa, kedy prestanete by k dispozícii úradu práce v táte, z ktorého odchádzate, sa musíte
zaregistrova do evidencie uchádzaèov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku, kde Vám na
prenosnom dokumente U2 potvrdia dátum, od ktorého ste k dispozícii slubám zamestnanosti na Slovensku. Potvrdený formulár
je potrebné predloi poboèke Sociálnej poisovne a tá ho zale príslunej intitúcii sluieb zamestnanosti èlenského tátu,
z ktorého ste si dávku exportovali. Dávku v nezamestnanosti bude naïalej vypláca prísluná intitúcia èlenského tátu, v ktorom
Vám nárok na dávku v nezamestnanosti vznikol.
 Za týchto podmienok môete pobera dávky v nezamestnanosti poèas troch mesiacov od momentu, keï ste prestali by
k dispozícii úradu práce v krajine, ktorá vám dávky vypláca, samozrejme za predpokladu, e celková doba poberania dávok
neprekroèí dobu podpory pod¾a právnych predpisov tohto tátu. Prísluné úrady alebo intitúcie Vám môu toto obdobie predåi
maximálne na es mesiacov. Aby ste mali istotu, e o svoje dávky neprídete, mali by ste o predåenie poiada ete pred
uplynutím prvých troch mesiacov. Vnútrotátne orgány Vám vak nemusia trojmesaènú lehotu predåi. Rozhodnú sa na základe
vyhodnotenia Vaej situácie.
 Ak si v uvedenej lehote nedokáete na Slovensku nájs prácu a chcete si zachova nárok na dávku v nezamestnanosti, musíte
sa vráti do krajiny, ktorá Vám dávku vypláca, ete pred vypraním lehoty uvedenej v dokumente U2. Vetky svoje zostávajúce
dávky toti stratíte, ak sa nevrátite, resp. ak sa vrátite neskôr, ako to urèila intitúcia, ktorá Vám dávku vypláca.

4. Kedy, kde a ako poiada o zaradenie do evidencie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku?
Evidencia uchádzaèov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je dobrovo¾ná, avak:

 ak ste v niektorej z èlenských krajín EÚ/EHP poiadali o transfer (export) dávky v nezamestnanosti, musíte sa zaevidova ako
uchádzaè o zamestnanie na príslunom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny do 7 kalendárnych dní od dátumu, keï prestanete
by k dispozícii slubám zamestnanosti v táte, ktorý ste opustili;
 taktie sa musíte zaevidova na príslunom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzaè o zamestnanie, ak chcete po
Vaom návrate poiada o dávku v nezamestnanosti na Slovensku, ak centrum Vaich ivotných záujmov bolo na Slovensku;
 ak poiadate o zaradenie do evidencie uchádzaèov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní od rozviazania pracovného pomeru
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a predloíte prenosný dokument U1 potvrdený príslunou intitúciou èlenského tátu, v ktorom ste vykonávali zárobkovú èinnos,
budete do evidencie zaradený odo dòa nasledujúceho po skonèení pracovného pomeru. Od tohto dòa bude za Vás hradi
zdravotné poistenie tát;
 ak poiadate o zaradenie do evidencie síce v lehote 7 kalendárnych dní, ale nepredloíte prenosný dokument U1, alebo ak
poiadate o zaradenie do evidencie po hore uvedenej lehote, budete do evidencie uchádzaèov o zamestnanie zaradený dòom
podania iadosti. Za toto obdobie medzi ukonèením pracovného pomeru a zaradením do evidencie úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny si budete musie vo Vaej zdravotnej poisovni zaplati pomernú èas odvodov na zdravotné poistenie.
 Po doruèení vetkých potrebných dokladov na posúdenie nároku na dávku v nezamestnanosti, poboèka Sociálnej poisovne
posúdi Vá nárok a ak zistí, e spåòate podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, zabezpeèí jej výplatu, a to odo dòa
zaradenia iadate¾a do evidencie nezamestnaných.
iados o zaradenie do evidencie uchádzaèov o zamestnanie je potrebné poda osobne, na miestne príslunom úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny pod¾a miesta Váho trvalého pobytu.

5. Kedy, kde a ako poiada o prídavok na diea?

Ak ste ukonèili svoju zárobkovú èinnos v inom èlenskom táte EÚ a vrátili ste sa na Slovensko, stratíte nárok na prídavky na deti, ktoré
ste poberali v krajine Váho zamestnania, uplatnite si tento nárok na Slovensku.
Nárok na vetky rodinné dávky, vrátane prídavku na diea sa uplatòuje na príslunom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny pod¾a
miesta Váho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Nárok na prídavok je moné uplatni 6 mesiacov spätne od podania
iadosti.
iados o prídavok na diea sa predkladá na formulári, ktorý môete získa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo stiahnu
zo stránky: http://www.employment.gov.sk/ziadosti-a-potvrdenia-na-ucely-statnych-socialnych-davok.html
K iadosti budete musie predloi doklady, ktoré sú uvedené na poslednej strane iadosti o prídavok.
Ak je oprávnených osôb, ktoré spåòajú zákonné podmienky viacero (napr. obaja rodièia), prídavok na to isté diea patrí len jednej
z nich, a to pod¾a ich dohody, v sume urèenej zákonom.

6. Èo budem potrebova pre priznanie dávok nemocenského poistenia?
 Veobecné podmienky vzniku nároku na nemocenské dávky uplatnené z ochrannej lehoty migrujúcich osôb
V prípade, e vznikol nárok v rámci ochrannej lehoty po zániku nemocenského poistenia v inom èlenskom táte, ochranná lehota
osoby s bydliskom na území SR zaène plynú odo dòa nasledujúceho po zániku nemocenského poistenia v príslunom inom
èlenskom táte.
- Ochranná lehota je sedem kalendárnych dní po zániku nemocenského poistenia.
- Ochranná lehota poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je osem mesiacov.
Nárok na nemocenskú dávku vzniká, ak poistenec je evidovaný na príslunom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako
uchádzaè o zamestnanie a vznikol mu nárok na dávku v nezamestnanosti uplatnenú na príslunej poboèke Sociálnej poisovne.
Nako¾ko osoba, ktorá bola nemocensky poistená pod¾a právnych predpisov iného èlenského tátu, nemá v rozhodujúcom období
uvedenom v § 54 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon) vymeriavací
základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, výka nemocenskej dávky sa urèí z pravdepodobného denného
vymeriavacieho základu pod¾a § 57 zákona v znení neskorích predpisov. Pravdepodobný denný vymeriavací základ sa urèí
v súlade s § 54 ods. 8 zákona v znení zákona è. 543/2010 Z. z. ku dòu zániku nemocenského poistenia. Pravdepodobný
denný vymeriavací základ je jedna tridsatina zo 44,2 % jednej dvanástiny veobecného vymeriavacieho základu za kalendárny
rok, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zaniklo nemocenské poistenie.
T.j. v roku 2012 pravdepodobný denný vymeriavací základ je 11,3297 EUR.
V prípade, ak je poistenec uznaný na Slovensku za doèasne práceneschopného alebo si uplatòuje materské alebo oetrovné
a pracuje v krajine EÚ, Potvrdenie o doèasnej pracovnej neschopnosti, iados o oetrovné a iados o materské sú prenosné
do zahranièia, t.j. originál iadosti doruèí na príslunú poisovòu v krajine EÚ kde je nemocensky poistený.
 Nemocenské dávky
Nárok na nemocenské sa uplatòuje predloením Potvrdenia o doèasnej pracovnej neschopnosti (DPN), ktoré vystaví oetrujúci
lekár.
Nárok na nemocenské zaniká dòom skonèenia doèasnej pracovnej neschopnosti, najneskôr uplynutím 52 týdòa od vzniku
doèasnej pracovnej neschopnosti, ak podporné obdobie neuplynulo skôr.
Výka nemocenského za prvé tri dni trvania doèasnej pracovnej neschopnosti je 25 % z pravdepodobného denného vymeriavacieho
základu a od tvrtého dòa trvania doèasnej pracovnej neschopnosti vo výke 55 % z pravdepodobného denného vymeriavacieho
základu.

