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Sociálna poisťovňa 

Právne predpisy SR, právne predpisy EÚ a zmluvy v oblasti 
sociálneho zabezpečenia (poistenia)  

• Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákon č. 43/2004 Z. z. 
o starobnom dôchodkovom sporení 
 

• koordinačné nariadenia EÚ (od 1. mája 2004 sa na území Slovenska začali 
uplatňovať koordinačné nariadenia, nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71  
a nariadenie Rady (EHS) č. 574/72; od 1. mája 2010 sa uplatňujú nové 
koordinačné nariadenia, nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady  
č. 883/2004 a vykonávacie nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)  
č. 987/2009)  

 
• medzinárodné zmluvy – Slovenská republika má v súčasnosti 

uzatvorených 11 platných medzinárodných zmlúv o sociálnom 
zabezpečení (Kanada, Austrália, Izrael, bývalé štáty Juhoslávie, 
Chorvátsko, Srbsko, Québeck, Ukrajina, Ruská federácia, Kórea, 
Turecko) 

 
• V štádiu prijatia je zmluva so Spojenými štátmi americkými a Japonskom. 
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Sociálna poisťovňa 

Typy sociálneho poistenia 

• Nemocenské poistenie -  je poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej 
činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva 
a materstva.  

 
• Dôchodkové poistenie sa skladá z dvoch podsystémov:  

 starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia  
 invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 

činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad 
úmrtia 

 
• Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na 

uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové 
sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné 

dôchodkové sporenie.  
 
• Úrazové poistenie je sociálne poistenia pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v 

dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu alebo choroby z povolania  
 

• Poistenie v nezamestnanosti je poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v 
dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti.  
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Sociálna poisťovňa 

Zo systému starobného poistenia sa poskytuje:  

• starobný dôchodok  

• predčasný starobný dôchodok  

• vdovský dôchodok  

• vdovecký dôchodok  

• sirotský dôchodok  

 

Zo systému invalidného poistenia sa poskytuje:  

• invalidný dôchodok  

• vdovský dôchodok  

• vdovecký dôchodok  

• sirotský dôchodok 

 

 

 

Dávky sociálneho poistenia 
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Sociálna poisťovňa 

Zo systému nemocenského poistenia sa poskytujú nemocenské dávky: 
• nemocenské  
• materské  
• ošetrovné  
• vyrovnávacia dávka 

 
Zo systému poistenia v nezamestnanosti sa poskytuje dávka v nezamestnanosti. 
 
Z úrazového poistenia sa poskytuje 13 úrazových dávok: 

• úrazový príplatok,  
• úrazová renta,  
• jednorazové vyrovnanie,  
• pozostalostná úrazová renta,  
• jednorazové odškodnenie,  
• pracovná rehabilitácia (vecná dávka) a rehabilitačné,  
• rekvalifikácia (vecná dávka) a rekvalifikačné,  
• náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,  
• náhrada nákladov spojených s liečením,  
• náhrada nákladov spojených s pohrebom 

 

Dávky sociálneho poistenia 
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Sociálna poisťovňa 

Druhy sociálneho poistenia 
 
 
povinné sociálne poistenie – povinne sociálne poistený sú zamestnanci, 
osoby vykonávajúce prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru, resp. osoby vykonávajúce činnosť na základe dohôd  
o brigádnickej práci študentov a samostatne zárobkové činné osoby, ktorých 
príjem prekročil zákonom ustanovenú hranicu (rozsah sociálneho poistenia, 
t.j. ktoré typy sociálneho poistenia je povinné uhrádzať sa líši pre  každú 
jednotlivú kategóriu).  
 

dobrovoľné poistenie – fyzické osoby sa môžu prihlásiť na dobrovoľné 
poistenie na území Slovenska, ak dovŕšili 16 rokov veku a majú na území 
Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo 
povolenie na trvalý pobyt (podmienka pobytu je v prípade občanov EÚ 
vrátane občanov Švajčiarska, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska splnená, ak 
majú pobyt na území EÚ vrátane územia Švajčiarska, Nórska, Islandu a 
Lichtenštajnska).   
Dobrovoľné poistenie sa skladá z troch podsystémov:  

 nemocenského poistenia  
 dôchodkového poistenia  
 poistenia v nezamestnanosti 
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Sociálna poisťovňa 

Napriek tomu, že štátne občianstvo nezohráva v sociálnom poistení na Slovensku 
žiadnu rolu, významnú úlohu má v tom, že v jednotlivých prípadoch dochádza pred 
aplikáciou zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení k aplikácii koordinačných 
nariadení v prípade občanov EÚ, resp. k aplikácii medzinárodných zmlúv v prípade 
cudzincov z tretích krajín. 
 
Koordinačné predpisy, resp. medzinárodné zmluvy majú prednosť pred 
vnútroštátnou legislatívou, čoho dôsledkom môže byť skutočnosť, že osoba nebude 
poistená na sociálne poistenie území Slovenska napriek tomu, že vykonáva činnosť,  
z ktorej vzniká povinné sociálne poistenie a naopak. 
 

 

Osobitné postavenie občanov EÚ a cudzincov z tretích krajín 
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Sociálna poisťovňa 

Základné princípy koordinácie v rámci EÚ 
 Koordinácia sociálneho zabezpečenia je založená na viacerých princípoch, pričom pre 
migrujúcich pracovníkov sú najdôležitejšími nasledujúce: 
 
•Podľa princípu rovnakého zaobchádzania podliehajú migrujúce osoby na území 
členských štátov rovnakým povinnostiam a využívajú rovnaké výhody ako štátni 
občania dotknutého štátu. Zakazuje sa akákoľvek diskriminácia na základe štátneho 
občianstva. 
•Na základe princípu aplikácie legislatívy jediného štátu by nemalo dochádzať k 
situácii, aby migrujúca osoba podliehala právnym predpisom viacerých štátov, resp. 
aby nebola poistená vôbec.  
•Princíp spočítavania dôb poistenia sa využíva v prípadoch, kedy človek strávi časť 
svojho pracovného života v jednom a časť v druhom členskom štáte a pritom nesplní 
predpísanú dobu pre nárok na dávku v niektorom z nich. Koordinačné nariadenia 
zakotvujú ustanovenia, ktoré umožňujú pre získanie nároku na dávky tam, kde to 
prichádza v úvahu, prihliadnuť aj na doby poistenia získané v druhých členských 
štátoch. 
•Princíp zachovania nadobudnutých práv umožňuje, aby dávky sociálneho 
zabezpečenia boli vyplácané oprávnenej osobe aj mimo územia toho členského štátu, 
kde na ne vznikol nárok, do štátu jej bydliska alebo pobytu 
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Vykonávanie zárobkovej činnosti na území jedného štátu 

• Osoby, na ktoré sa koordinačné predpisy vzťahujú podliehajú právnym predpisom 
len jedného štátu. Koordinačné nariadenia sú primárne založené na princípe lex 
loci laboris, podľa ktorého príslušnou legislatívou je legislatíva štátu, v ktorom 
zamestnaná osoba, resp. samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva činnosť. 
Takto sa určí uplatniteľná legislatíva nezávisle od toho, v ktorom členskom štáte EÚ 
má osoba bydlisko. 

• Zároveň koordinačné nariadenie obsahuje ustanovenia, kedy dochádza k výnimke 
z tohto všeobecného pravidla. Štátny zamestnanec podlieha právnym predpisom 
toho členského štátu, ktorého správa ho zamestnáva, aj keby vykonával činnosť na 
území iného členského štátu, t.j. štátny zamestnanec SR podlieha v oblasti 
sociálneho zabezpečenia slovenským právnym predpisom, aj keď vykonáva výlučne 
činnosť napr. na území Poľskej republiky. 

 

• Ďalšia štandardná výnimka, kedy nedochádza k aplikácii všeobecného pravidla je 
inštitút vyslania. 
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Sociálna poisťovňa 

Inštitút vyslania je možné uplatniť, ak zamestnanec, ktorý vykonáva činnosť v mene 
zamestnávateľa na území Slovenskej republiky, je dočasne vyslaný týmto 
zamestnávateľom na územie iného členského štátu EÚ vrátane územia Švajčiarska, 
Nórska, Lichtenštajnska a Islandu, aby v ňom vykonával prácu pre zamestnávateľa, 
naďalej podlieha právnym predpisom SR v oblasti sociálneho zabezpečenia, ak 
očakávané trvanie tejto práce nepresahuje 24 mesiacov a zamestnanec nie je vyslaný, 
aby nahradil iného zamestnanca. 
 
Inštitút vyslania je možné uplatniť aj v prípade samostatne zárobkovo činnej osoby. Ak 
samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva činnosť na území Slovenska a chodieva 
vykonávať na územie iného členského štátu EÚ vrátane územia Švajčiarska, Nórska, 
Lichtenštajnska a Islandu podobnú činnosť, naďalej podlieha právnym predpisom SR v 
oblasti sociálneho zabezpečenia, ak očakávané trvanie tejto práce nepresahuje 24 
mesiacov. 

 

Vyslanie 
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Sociálna poisťovňa 

Vykonávanie zárobkovej činnosti na území dvoch alebo viacerých 
členských štátov EÚ – I. 
• Osobitne je v zmysle koordinačných nariadení riešená situácia, ak zamestnanec 

zvyčajne vykonáva svoju činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov. 
Keďže v  zmysle všeobecného pravidla majú byť osoby poistené v štáte na území 
ktorého vykonávajú svoju činnosť a zároveň v zmysle základného princípu 
koordinačných nariadení osoby majú podliehať iba legislatíve jedného štátu 
ustanovujú koordinačné nariadenia pravidlá na určenie uplatniteľnej legislatívy. 

• V prípade určovania uplatniteľnej legislatívy zohráva významnú úlohu bydlisko 
dotknutých osôb. Bydliskom sa rozumie miesto, kde sa osoba väčšinou zdržiava, 
kde má rodinu, majetok, centrum svojich životných záujmov atď. Každá osoba v 
zmysle koordinačných nariadení musí mať bydlisko a môže mať v každom období 
maximálne jedno bydlisko. Bydlisko zároveň určuje príslušnosť, ktoré štáty, resp. 
ich oprávnené inštitúcie sú oprávnené určovať uplatniteľnú legislatívu v zmysle 
koordinačných nariadení. Sociálna poisťovňa je príslušná na určovania 
uplatniteľnej legislatívy iba v prípade osôb, ktoré majú bydlisko na území 
Slovenska.    

Príklad 1: 

 Osoba s trvalým bydliskom na území Slovenska sa posledné tri roky zdržuje na území Rakúska 
(má tam prenajatý byt), kde vykonáva činnosť pre Rakúskeho zamestnávateľa na území 
Rakúska, Maďarska a Slovenska. Rodina dotknutej osoby sa s ňou zdržuje v Rakúsku. 
Príslušnou inštitúciou na posúdenie uplatniteľnej legislatívy je v predmetnom prípade rakúska 
inštitúcia napriek tomu, že dotknutá osoba má trvalý pobyt na území Slovenska, keďže v 
zmysle koordinačných nariadení má bydlisko na území Rakúska.  
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Sociálna poisťovňa 

Určovanie uplatniteľnej legislatívy - I. 
• Podľa čl. 13 ods. 1 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004(1) 

osoba, ktorá ako zamestnanec zvyčajne vykonáva činnosť v dvoch alebo vo 
viacerých členských štátoch, podlieha 

a) právnym predpisom členského štátu bydliska, ak podstatnú časť svojej činnosti 
vykonáva v tomto členskom štáte, alebo, 

b) ak nevykonáva podstatnú časť svojej činnosti v členskom štáte bydliska: 

1.  právnym predpisom členského štátu, v ktorom sa nachádza registrované sídlo 
alebo miesto podnikania podniku alebo zamestnávateľa, ak je zamestnaná jedným 
podnikom alebo zamestnávateľom, alebo 

2.  právnym predpisom členského štátu, v ktorom sa nachádza registrované sídlo 
alebo miesto podnikania podnikov alebo zamestnávateľov, ak je zamestnaná 
dvoma alebo viacerými podnikmi alebo zamestnávateľmi, ktorí majú svoje 
registrované sídlo alebo miesto podnikania len v jednom členskom štáte, alebo 

3.  právnym predpisom členského štátu, v ktorom sa nachádza registrované sídlo 
alebo miesto podnikania podniku alebo zamestnávateľa, pričom nejde o členský 
štát jej bydliska, ak je zamestnaná v dvoch alebo vo viacerých podnikoch alebo u 
dvoch alebo viacerých zamestnávateľov, ktorí majú svoje registrované sídlo alebo 
miesto podnikania v dvoch členských štátoch, pričom jeden z nich je členským 
štátom bydliska, alebo 

4.  právnym predpisom členského štátu bydliska, ak je zamestnaná v dvoch alebo 
vo viacerých podnikoch alebo u dvoch alebo viacerých zamestnávateľov, z ktorých 
aspoň dvaja majú registrované sídlo alebo miesto podnikania v rôznych členských 
štátoch, ktoré nie sú členským štátom bydliska. 
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Sociálna poisťovňa 

Určovanie uplatniteľnej legislatívy - II. 
• Podstatná časť činnosti znamená, že sa kvantitatívne podstatná časť všetkých 

činností zamestnanca vykonáva v tomto členskom štáte, pričom to nemusí byť 
nevyhnutne väčšia časť týchto činností. Na určenie toho, či sa podstatná časť 
činností vykonáva v členskom štáte, sa zohľadňuje najmä pracovný čas 
a/alebo odmena. V rámci celkového posúdenia pokiaľ ide o uvedené kritériá, podiel 
nižší ako 25 % znamená, že sa podstatná časť činností nevykonáva v príslušnom 
členskom štáte. Na určenie uplatniteľných právnych predpisov sa zohľadňuje 
predpokladaná situácia počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov. 
 

• Ak v konkrétnom prípade dôjde po posúdení k určeniu slovenskej legislatívy, 
Sociálna poisťovňa vystaví PD A1, ktorý doručí dotknutej osobe.  

 

• Zamestnanec vykonáva činnosť vysokoškolského učiteľa pre slovenskú univerzitu na 
území Slovenska a pre českú univerzitu na území Česka. Po posúdení uvedenej situácie 
Sociálna poisťovňa určila, že na uvedeného zamestnanca sa vzťahuje legislatíva 
Slovenskej republiky. Vo vzťahu k Sociálnej poisťovni sa pre slovenskú univerzitu nič 
nemení. Česká univerzita je povinná prihlásiť tohto učiteľa ako svojho zamestnanca v 
Sociálnej poisťovni a plniť si povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 461/2003 Z. z. o 
sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
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Sociálna poisťovňa 

Určovanie uplatniteľnej legislatívy - III. 
V opačnom prípade, t. j. ak dôjde k určeniu legislatívy iného štátu EÚ, Sociálna 
poisťovňa oznámi príslušnej inštitúcii druhého členského štátu, že na konkrétnu 
situáciu zamestnanca vykonávajúceho činnosť na území dvoch alebo viacerých 
členských štátov EÚ sa vzťahuje ich legislatíva. Následne by mala pristúpiť príslušná 
inštitúcia druhého členského štátu k vystaveniu PD A1 pre dotknutého zamestnanca.  
 
Príklad: 

 Vysokoškolský učiteľ vykonáva činnosť pre slovenskú univerzitu na území Slovenska. Zároveň 
vykonáva činnosť pre poľskú univerzitu na území Poľska. Po posúdení uvedenej situácie 
Sociálna poisťovňa určila, že na tohto učiteľa sa vzťahuje legislatíva Poľskej republiky. Vo 
vzťahu k Sociálnej poisťovni je slovenská univerzita povinná odhlásiť tohto zamestnanca v 
zmysle zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení (za zamestnanca plní povinnosti 
zamestnávateľ) a následne si plniť svoje povinnosti v zmysle poľskej legislatívy. Poľská 
univerzita si naďalej plní povinnosti podľa poľskej legislatívy, t.j. vo vzťahu k tomuto učiteľovi 
sa jej situácia nemení. 
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Povinnosti voči SP pri výkone činnosti vo viacerých štátoch EÚ 
• V prípade, ak zamestnanec vykonáva pre jedného alebo viacerých 
zamestnávateľov činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ vrátane 
územia Švajčiarska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu, podá na príslušnej pobočke 
Sociálnej poisťovne (podľa miesta bydliska) príslušnú „Žiadosť o určenie uplatniteľnej 
legislatívy u osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo 
viacerých členských štátoch EÚ v zmysle článku 13 (1) nariadenia (ES) Európskeho 
parlamentu a Rady č. 883/2004 okrem zamestnancov medzinárodnej prepravy“.  

• Vzor predmetnej žiadosti sa nachádza na internetovej stránke 
http://www.socpoist.sk/formulare-ohc/48016s ako je aj k dispozícii v každej pobočke 
Sociálnej poisťovne. 

• Žiadosť podáva vždy zamestnanec. Je to jeho povinnosť , ktorú si má splniť v 
kontexte koordinačných predpisov. Za zamestnanca sa považuje aj osoba, ktorá 
vykonáva činnosť na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru (podotýkame, že za zamestnancov sa na účely sociálneho poistenia považovali aj 
dohodári vykonávajúci svoju činnosť pred 1. januárom 2013). 

 

 

http://www.socpoist.sk/formulare-ohc/48016s
http://www.socpoist.sk/formulare-ohc/48016s
http://www.socpoist.sk/formulare-ohc/48016s
http://www.socpoist.sk/formulare-ohc/48016s
http://www.socpoist.sk/formulare-ohc/48016s
http://www.socpoist.sk/formulare-ohc/48016s
http://www.socpoist.sk/formulare-ohc/48016s
http://www.socpoist.sk/formulare-ohc/48016s
http://www.socpoist.sk/formulare-ohc/48016s
http://www.socpoist.sk/formulare-ohc/48016s
http://www.socpoist.sk/formulare-ohc/48016s


1
6 

Sociálna poisťovňa 

Dobrovoľné poistenie a povinné poistenie v EÚ 

• Ak fyzická osoba využije inštitút dobrovoľného nemocenského poistenia 
a/alebo dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti zo systému sociálneho 
zabezpečenia Slovenskej republiky, pri vzniku povinného poistenia v inom členskom 
štáte EÚ, EHP alebo vo Švajčiarsku, tieto dobrovoľné poistenia zaniknú dňom, 
ktorý predchádza dňu vzniku povinného poistenia v inom členskom štáte EÚ, EHP 
alebo vo Švajčiarsku.  

• Táto fyzická osoba podá buď odhlášku z dobrovoľného nemocenského poistenia 
a/alebo dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti alebo čestné vyhlásenie, v ktorom 
okrem identifikačných údajov uvedie dátum, od ktorého sa na ňu začali vzťahovať 
právne predpisy iného členského štátu EÚ, EHP alebo Švajčiarska.  
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Cudzinci z tretích krajín 

• V prípade cudzincov z tretích krajín, dochádza k ich rozdeleniu na dve základné 
kategórie podľa skutočnosti, či má Slovensko uzatvorené so štátom, z ktorého 
pochádzajú, uzatvorenú medzinárodnú zmluvu  v oblasti sociálneho zabezpečenia 
alebo nie. 

• Jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce pre štátnych príslušníkov sú rozdielne v 
závislosti od každej konkrétnej zmluvy. Štandardne obsahujú tieto zmluvy ustanovenia 
o vysielaní pracovníkov, o exporte dávok, uznávaní dôb poistenia atď. 

• V prípade cudzincov pochádzajúcich z krajín, s ktorými Slovensko nemá uzatvorenú 
medzinárodnú zmluvu, dochádza priamo k aplikácii zákona č. 461/2003 Z. z. o 
sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý stanoví rozsah ich sociálneho 
poistenia. V dôsledku uvedeného môže dôjsť k situácii, že osoba bude platiť poistné z 
vykonávania tej istej činnosti na území dvoch štátov, resp. na území žiadneho štátu. 
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Ďakujem za pozornosť! 
Mgr. Juraj Beličák, 

odbor výberu poistného  
Sociálna poisťovňa, ústredie 
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