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Svidnícka nemocnica získala ocenenie za energetické opatrenia
(5. novembra 2018, SITA)
Vďaka opatreniam nemocnica v posledných dvoch rokoch ušetrila 365-tisíc eur
Výmenou zastaranej parnej kotolne za novú a následným znížením spotreby plynu až o
polovicu sa podarilo Nemocnici Svet zdravia Svidník v posledných dvoch rokoch usporiť
365-tisíc eur, ale aj uspieť v súťaži EFEKTIA 2018 a získať prvé miesto v kategórii súkromný
sektor.
Nemocnica si v súťaži Asociácie poskytovateľov energetických služieb (APES) zároveň
odniesla aj hlavnú cenu za celkovo najlepší projekt.
Ako agentúru SITA informovala špecialistka komunikácie zo siete nemocníc Svet zdravia
Jana Fedáková, v nemocniciach siete sa EPC (Energy Performance Contracting) projektom,
teda takým, ktoré šetria energiu, začali venovať už v roku 2014.
Zastaraný parný systém nahradili kondenzačnými kotlami
Model začali implementovať najprv práve vo Svidníku a Trebišove, neskôr aj vo Vranove nad
Topľou a v Dunajskej Strede.
„Vo svidníckej nemocnici bol najstratovejší zastaraný centrálny parný systém zásobovania
teplom, ktorý mal nedostatočnú reguláciu. Rozhodli sme sa ho preto odstaviť a vybudovať
kotolňu s plynovými kondenzačnými kotlami. Popri tom sme zrekonštruovali rozvody,
vymenili ventily a podobne,“ vysvetlila manažérka prevádzky siete nemocníc Svet zdravia
Andrea Čarabová.
Systém automaticky v závislosti od počasia a využívania priestorov reguluje výrobu tepla pre
vykurovanie a teplú vodu, čo je síce bežný štandard v bytových domoch, ale v nemocniciach
sa zavádzal po prvýkrát.
„Dnes máme absolútnu kontrolu nad teplotou v priestore, takže nemôže nastať situácia, že by
bolo pacientom v izbe príliš zima, alebo by bola miestnosť prehriata. Systém teplotu dokonale
reguluje podľa povahy priestoru a zohľadňuje pritom aj jeho technický stav,“ uviedol riaditeľ
svidníckej nemocnice Slavko Rodák.
Podľa neho nešetria len energiu, ale aj zvyšujú komfort pacientov.
Klesla aj spotreba pitnej vody
Svidnícka nemocnica po zavedení nového systému v roku 2016 usporila vyše 192-tisíc eur, v
roku 2017 zase viac než 173-tisíc eur. Klesla aj spotreba pitnej vody, a to o vyše 2500
kubických metrov za rok a znížili sa tiež emisie oxidu uhličitého.
Časť usporených finančných prostriedkov plánuje podľa Rodáka nemocnica investovať do
modernizácie priestorov a zdravotníckej techniky, čím chce zvýšiť bezpečnosť a komfort
pacientov.
Čarabová uviedla, že ak by projekty EPC v spomínaných štyroch nemocniciach sieť Svet
zdravia neuskutočnila, pacienti a zamestnanci by jednak nemali optimálnu tepelnú pohodu, ale
tiež za roky 2016 až 2019 by nemocnice spoločne zaplatili za energie o 800-tisíc eur viac.
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„Každý polrok vyhodnocujeme, či sme garantovanú úsporu dosiahli. Ak by nenastala,
poskytovateľ nám musí doplatiť tento výpadok na úspore,“ doplnila Čarabová.
Zapojiť sa majú aj ďalšie nemocnice
V najbližšom období sieť plánuje zapojiť do projektu aj ďalšie nemocnice. Momentálne
prebieha výberové konanie na poskytovateľov EPC projektov pre nemocnice Svet zdravia v
Humennom, Rimavskej Sobote a Galante.
APES tento rok zorganizovala už druhý ročník súťaže o najlepšie projekty energetickej
efektívnosti.
Ide o investície do nových technológií a modernizácie budov, ktoré významne znižujú platby
za energie. Do súťaže sa tento rok prihlásila dvadsiatka projektov realizovaných
predovšetkým v posledných dvoch rokoch v celkovej investičnej hodnote štyri milióny eur.
VšZP plánuje obstarať nové softvérové licencie
(5. novembra 2018, SITA)
Hodnota zákazky je zhruba 4,1 mil. eur bez DPH
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) chce kúpiť služby technickej podpory softvérových
produktov IBM, ale aj nové softvérové licencie IBM a súvisiace služby.
Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania bude hodnota zákazky zhruba 4,1 mil.
eur bez dane z pridanej hodnoty.
Uchádzač musí zložiť zábezpeku
Predĺženie podpory softvérových produktov má byť na roky 2019 až 2021. Nové licencie chce
VšZP obstarať na obdobie od 1. januára 2019 s podporou na ďalšie 3 roky.
Od uchádzača, ktorý predloží ponuku, vyžadujú zloženie zábezpeky vo výške 40 000 eur.
Zákazka sa nedelí na časti a má trvať 36 mesiacov.
Obstarávanie sa uzavrie rámcovou dohodou s jediným uchádzačom. Podľa informácií
zverejnených v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ je lehota na predkladanie žiadostí o účasť
do 26. novembra 2018.
Návrh vyhlášky MZ má priniesť viac ako 8 mil. eur pre chronicky chorých poistencov
(5. novembra 2018, SITA)
Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR (MZ), ktorou sa stanovia skupiny viacročných
nákladových skupín, má priniesť viac ako 8 mil. eur pre chronicky chorých poistencov.
Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová.
Podľa predbežnej informácie k návrhu sa do prerozdeľovacieho mechanizmu dopĺňa nový
parameter, a to výška nákladov na poistenca za predchádzajúce obdobie.
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Zlepší sa postavenie zdravotných poisťovní
„V situácii, kedy zdravotná poisťovňa spravuje verejné zdroje, je nevyhnutné, aby zdravotné
profily poistencov jednotlivej zdravotnej poisťovne nespôsobovali nerovnaké postavenie
zdravotných poisťovní navzájom,“ uviedla hovorkyňa.
Preto sa podľa nej navrhuje nový parameter – viacročné nákladové skupiny, podľa ktorého sa
na základe nákladov z posledných troch rokov pre každého poistenca stanoví index rizika
nákladov.
Prerozdelenie prostriedkov podľa chorobnosti pacientov
Stanovením indexov rizika nákladov na každý jeden parameter v prerozdeľovacom systéme sa
objektívne prerozdelia prostriedky podľa chorobnosti pacientov. Podľa Eliášovej sa tak do
budúcnosti budú dať lepšie predpokladať náklady na zdravotnú starostlivosť.
Práve zavedenie výšky historických nákladov do mechanizmu predstavuje hlavný dôvod na
vypnutie nadlimitného prerozdelenia, ktorý sa z tohto dôvodu návrhom zákona vypúšťa.
Dopad navrhovaného nového parametra viacročných nákladových skupín a vypustenie
parametra nadlimitnej sumy tak prinesú viac ako 8 mil. eur pre chronicky chorých poistencov.
Pracovné úväzky - Ktorý je pre vás najvýhodnejší?
(Nový Čas; 247/2018; 26/10/2018; s.: 3; kan ; Zaradenie: TRH PRÁCE a vzdelávanie)
Preč sú časy, keď všetci pracovali v pracovnom pomere na dobu neurčitú. Súčasná rýchla
doba si vyžaduje flexibilnejší prístup a s ním sa mení prístup zamestnancov i
zamestnávateľov.
Stále pribúda skrátených úväzkov a tento trend bude v budúcnosti ešte stúpať.
Zamestnávatelia svojim pracovníkom čoraz viac ponúkajú aj možnosť flexibilného
pracovného času alebo práce z domu.
Pracovný pomer na dobu neurčitú
Na Slovensku ide ešte stále o najbľúbenejší pracovný pomer medzi zamestnancami. Ponúka
im totiž istotu a aj určitú ochranu. O pracovný pomer na dobu neurčitú ide vtedy, keď v
pracovnej zmluve nie je určená doba jeho trvania, alebo ak neboli splnené podmienky na
uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú.
Pracovný pomer na dobu určitú
Tento pomer na dobu určitú možno najdlhšie dohodnúť na dva roky a opätovne ho predĺžiť
najviac dvakrát v rámci dvoch rokov. Podľa Zákonníka práce je ďalšie predĺženie na určitú
dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky možné len z dôvodu:
* zastupovania zamestnanca počas materskej/rodičovskej dovolenky, dočasnej pracovnej
neschopnosti alebo zastupovania zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon
verejnej alebo odborovej funkcie,
* vykonávania prác, počas ktorých je potrebné zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas
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nepresahujúci v kalendárnom roku osem mesiacov,
* vykonávania prác závislých od striedania ročných období na čas nepresahujúci v
kalendárnom roku osem mesiacov (tzv. sezónna práca),
* vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.
Pracovný pomer na kratší pracovný čas
Zamestnávateľ môže so zamestnancom uzatvoriť pracovný pomer aj na kratší čas ako je jeho
ustanovený týždenný pracovný čas. Rozsah pracovného času je na dohode medzi
zamestnancom a zamestnávateľom, napr. polovičný úväzok. Zamestnancovi v pracovnom
pomere na kratší pracovný čas prislúcha mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu
pracovnému času. Kratší pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý na všetky dni v pracovnom
týždni.
Delené pracovné miesto
Delené pracovné miesto je forma pracovného pomeru na kratší pracovný čas, kde si
zamestnanci pripadajúci na jednu pracovnú pozíciu rozvrhnú pracovný čas, ktorý na ňu
pripadá.
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť na plnenie svojich úloh zamestnať fyzické osoby na
dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Pracovný čas zamestnanca na
dohode nesmie presiahnuť 12 hodín v priebehu 24 hodín, v prípade mladistvého je tento čas 8
hodín.
Dohody vykonávané mimo pracovného pomeru sa smú uzatvárať iba na dobu určitú, a to
maximálne na 12 mesiacov. Dohody musia byť uzatvorené písomne, inak sú neplatné.
Dohoda o brigádnickej práci študentov
Tento druh dohody môže zamestnávateľ uzatvoriť len s fyzickou osobou, ktorá je žiakom
strednej školy alebo študentom vysokej školy a zároveň nedovŕšila 26 rokov. Počet
odpracovaných hodín študenta nesmie presiahnuť v priemere 20 hodín za týždeň, t. j. 80 hodín
za mesiac. Povinnosťou študenta je odovzdať zamestnávateľovi potvrdenie o návšteve školy.
Dohoda o pracovnej činnosti
Fyzická osoba, ktorá uzatvorila dohodu o pracovnej činnosti so svojím zamestnávateľom
nesmie odpracovať viac ako 10 hodín týždenne (nie v priemere ako je to u dohody o
brigádnickej práci študentov).
Dohoda o vykonaní práce
Tento druh dohody sa uzatvára medzi zamestnávateľom a fyzickou osobou len na prácu, ktorá
nepresiahne 350 hodín v kalendárnom roku.
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zdroj: podnikajte.sk, (kan), foto: adobe stock
Práca popri dôchodku prináša výhody
(Pravda; 248/2018; 27/10/2018; s.: 11,12,37,38; tt ; Zaradenie: Užitočná pravda)
Aj napriek tomu, že poberajú dôchodok, desaťtisíce penzistov naďalej pracujú. Okrem toho.
že si takto zvyšujú svoj príjem, veľakrát im zamestnanie pomáha aj k tomu. aby zostávali v
lepšej fyzickej, ale aj duševnej kondícii.
Ľudia, ktorí dovŕšia dôchodkový vek, môžu naďalej pracovať aj napriek tomu, že začnú
poberať starobný dôchodok. Ani zamestnávateľ im nemôže dať z tohto dôvodu výpoveď.
Majú nárok aj na všetky výhody ako ostatní zamestnanci okrem nezdaniteľnej časti základu
dane. Tá sa totiž starobným dôchodcom znižuje o vyplatený dôchodok. Podľa údajov
Sociálnej poisťovne v septembri pracovalo takmer štvrť milióna dôchodcov. Viac ako 148tisíc z nich poberá starobný dôchodok, takmer 102-tisíc invalidný dôchodok. Viac ako 142tisíc dôchodcov pracovalo ako zamestnanec na pracovnú zmluvu, dohodu malo uzatvorená
viac ako 72-tisíc penzistov. A viac ako 19-tisíc poberateľov dôchodku pracovalo ako
živnostníci. Vďaka tomu, že penzisti pracujú, majú nárok na zvýšenie svojho dôchodku. To
im však patrí len v prípade, ak sú z tejto práce aj povinne dôchodkovo poistení. Zvýšiť si svoj
dôchodok prácou tak môžu riadni zamestnanci a povinne poistení živnostníci. Dohodári si od
júla tohto roku môžu uplatniť odvodovú výnimku a vďaka tomu nemusia platiť odvody z
jednej dohody, ak mesačný príjem neprekročí 200 eur. Ale zarobia viac, alebo majú
uzatvorených viacero dohôd, už musia platiť dôchodkové poistenie, a preto majú nárok aj na
zvýšenie svojej penzie. O koľko sa dôchodok pracujúcim penzistom zvýši, závisí
predovšetkým od toho, koľko zarobia a ako dlho pracujú. Čím je totiž vyšší ich celkový
príjem, tým zaplatia aj vyššie odvody a ich penzia preto vzrastie výraznejšie. Pracujúci
penzisti môžu o zvýšenie svojho dôchodku požiadať až po tom, čo im zanikne poistenie, teda
keď prestanú pracovať. "O zvýšenie dôchodku je možné žiadať listom najskôr od
nasledujúceho dňa po ukončení dôchodkového poistenia," povedal riaditeľ komunikačného
odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. "Stačí, ak občan napíše list, nemusí použiť
formulár. Takáto neformálna žiadosť však musí obsahovať identifikačné údaje, ako je meno,
priezvisko, rodné číslo a adresa žiadateľa, ďalej uvedie, o čo žiada a odkedy," dodal Višváder.
V prípade, že niekomu počas roka dôchodkové poistenie nezanikne, Sociálna poisťovňa mu
zvýši dôchodok automaticky od 1. januára nasledujúceho roku. Automaticky zvýši dôchodky
aj tým penzistom, ktorí o zvýšenie nepožiadajú. Nárok na zvýšenie dôchodku však majú len
pracujúci starobní a predčasní dôchodcovia. Ak sa zamestná invalidný dôchodca, nemôže
požiadať o zvýšenie svojej penzie. Zaplatené odvody sa mu zohľadnia až pri výpočte
starobného dôchodku.
Dohodári sa môžu vyhnúť plateniu odvodov
Poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku,
výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku alebo poberatelia invalidného
výsluhového dôchodku pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej
činnosti si môžu určiť v jednom kalendárnom mesiaci jednu dohodu, z ktorej nebudú platiť
poistné na dôchodkové poistenie, ak príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne
200 eur.
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Vďaka odvodovej úľave môže pracovať na dohodu aj poberateľ predčasného starobného
dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného starobného
dôchodku - môže poberať predčasný starobný dôchodok a zároveň pracovať na dohodu. Ak
jeho príjem za kalendárny rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu
predčasného starobného dôchodku a v ďalšom kalendárnom roku mu výplatu obnoví a
zúčtuje.
Ak by dôchodca z určenej dohody za kalendárny mesiac zarobil viac ako 200 eur, platí poistné
len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur.
Penzisti, ktorí využijú odvodovú úľavu a nebudú vôbec platiť odvody na dôchodkové
poistenie, nebudú mať nárok ani na zvýšenie svojho dôchodku. Sociálna poisťovňa totiž
zvyšuje dôchodky len tým pracujúcim penzistom. ktorí sú povinne dôchodkovo poistení.
Podobne na tom budú aj invalidní dôchodcovia. Tým sa síce invalidná penzia nezvyšuje na
základe toho že pracujú, ale zaplatené odvody sa im zohľadňujú pri výpočte starobného
dôchodku. Len čo dovŕšia dôchodkový vek, môžu požiadať o starobný dôchodok. Sociálna
poisťovňa im vypočíta jeho výšku a porovnajú s invalidným dôchodkom. Vyplácať im bude tú
penziu, ktorá bude vyššia.
Za prácu môžete dostať vyšší dôchodok
Ak je starobný alebo predčasný dôchodca po priznaní nároku na dôchodok čo i len jeden deň
dôchodkovo poistený, má právo na zvýšenie dôchodku. Povinne dôchodkovo poistení sú
všetci ľudia pracujúci na zmluvu alebo na dohodu (ak nevyužijú odvodovú úľavu) a
živnostníci, ktorých minuloročný príjem prekročil 12-násobok minimálneho vymeriavaného
základu.
Žiadosť o zvýšenie penzie možno podať až po zániku dôchodkového poistenia, teda keď
človek prestane pracovať. Ak by mal niekto dve alebo viacero dôchodkových poistení
súčasne, môže podať žiadosť, až keď mu zaniknú všetky poistenia. Požiadať o prepočítanie
dôchodku možno aj pri zmene zamestnávateľa (ak zároveň nemá aj iné dôchodkové poistenie,
ktoré naďalej trvá). Vtedy pôvodné dôchodkové poistenie zanikne a bez ohľadu na to, že od
nasledujúceho dňa vznikne nové poistenie, má penzista nárok na zvýšenie dôchodku. To platí
za predpokladu, ak poberateľ starobného dôchodku nemal v kalendárnom roku starobný
dôchodok už raz po ukončení zamestnania zvýšený.
Neformálna žiadosť o zvýšenie dôchodku musí obsahovať identifikačné údaje (meno,
priezvisko, rodné číslo, adresu), o čo sa žiada a odkedy (od nasledujúceho dňa po ukončení
povinného dôchodkového poistenia). Musí byť vlastnoručne podpísaná a treba ju poslať na
adresu Ústredia Sociálnej poisťovne, 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, aleboju možno osobne
priniesť do ktorejkoľvek pobočky Sociálnej poisťovne či do podateľne Ústredia Sociálnej
poisťovne. K žiadosti sa neprikladajú žiadne doklady.
Dôchodca môže požiadať o zvýšenie svojho dôchodku len raz počas kalendárneho roka. Ak
niekto v tomto roku požiada o zvýšenie dôchodku a potom sa znovu zamestná, pričom bude
dôchodkovo poistený, bude môcť znovu o prepočítanie penzie požiadať až v budúcom roku.
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Nárok na zvýšenie penzie majú len pracujúci starobní a predčasní dôchodcovia. Invalidní
penzisti, ktorí ešte nedovŕšili dôchodkový vek, sa síce tiež môžu zamestnať, ale Sociálna
poisťovňa im z tohto dôvodu ich invalidný dôchodok nezvýši. Doba dôchodkového poistenia
sa im zhodnotí až pri výpočte starobného dôchodku.
Poberateľom starobného dôchodku, ktorí pracujú a budú dôchodkovo poistení k 31.
decembru, a tým, ktorým dôchodkové poistenie v tomto roku zanikne, no o zvýšenie penzie
nepožiadajú, zvýši Sociálna poisťovňa starobné dôchodky od 1. januára nasledujúceho roku
automaticky, bez žiadosti. O koľko sa dôchodok zvýši, určí Sociálna poisťovňa na základe
údajov oznámených zamestnávateľom v mesačnom výkaze poistného v lehote najneskôr do
31. marca.
Ak niekto počas tohto roku prestane pracovať a zanikne mu preto dôchodkové poistenie, je
pre neho výhodnejšie, ak o zvýšenie dôchodku sám požiada. Vďaka tomu začne poberať vyšší
dôchodok skôr, ako keby čakal na automatické zvýšenie. Napríklad ak niekto pracoval do
konca októbra, môže od 1. novembra požiadať o zvýšenie penzie. V prípade, že bude čakať na
automatické zvýšenie, Sociálna poisťovňa mu vyšší dôchodok bude vyplácať až budúci rok v
apríli aj s doplatkom za prvé tri mesiace roku 2019.
Ktoré dávky môžete dostať, ak popri dôchodku pracujete?
Nemocenská dávka
Poskytuje sa poistencovi v prípade, že bol pre chorobu alebo úraz uznaný dočasne
práceneschopným na výkon zárobkovej činnosti alebo mu bolo nariadené karanténne
opatrenie.
Od 1. do 3. dňa práceneschopnosti dostane penzista nemocenské vo výške 25 percent denného
alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Od 4. dňa nemocenské dosahuje 55
percent z vymeriavacieho základu. Polovičné nemocenské patrí poistencovi, ktorý si
práceneschopnosť privodil v dôsledku požitia alkoholu alebo iných návykových látok.
Nemocenské sa vypláca za kalendárne dni. Prvých 10 dní ho platí zamestnávateľ a od 11. dňa
Sociálna poisťovňa. Nárok na nemocenskú dávku zanikne ukončením dočasnej pracovnej
neschopnosti. Najdlhšie ju možno poberať 52 týždňov.
Odvody na nemocenské poistenie platia starobní, predčasní aj invalidní dôchodcovia pracujúci
na zmluvu a predčasní a invalidní penzisti zamestnaní na dohodu. Neplatia ich len starobní
dôchodcovia, ktorí pracujú na dohodu. Tí preto ani nemôžu získať nemocenské dávky. Ak si
dôchodca od 1. júla uplatní odvodovú úľavu pri jednej dohode, nebude z tejto dohody platiť
odvody na nemocenské poistenie, preto nebude môcť získať ani nemocenskú dávku či
ošetrovné.
Ošetrovné
Nárok na ošetrovné vzniká v prípade potreby osobného a celodenného ošetrovania chorého
dieťaťa", chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela
(manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie
inou osobou alebo osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov veku,

– 7 –

Monitoring médií 5. novembra 2018
ak dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie, alebo ak predškolské zariadenie alebo
zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú
dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené
karanténne opatrenie alebo fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej
nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho
zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.
Sociálna poisťovňa vypláca ošetrovné vo výške 55 percent z denného alebo pravdepodobného
denného vymeriavacieho základu. Dávka sa poskytuje za kalendárne dni. Nárok na ošetrovné
zaniká dňom skončéníapotreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a
celodennej starostlivosti o dieťa. Najviac ho možno poberať desať kalendárnych dní.
Dávka v nezamestnanosti
Poistenie v nezamestnanosti spomedzi penzistov platia len pracujúci invalidní dôchodcovia s
poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o maximálne 70 percent. Od 1. júla budú
môcť aj oni v prípade práce na dohodu získať odvodovú úľavu. Invalidní penzisti s vyšším
poklesom a takisto predčasní a starobní dôchodcovia odvody na poistenie v nezamestnanosti
neplatia, preto nemôžu dostať ani dávku v nezamestnanosti.
Nárok na dávku v nezamestnanosti vznikne, ak bol poistenec v posledných štyroch rokoch
pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený pre prípad nezamestnanosti
aspoň dva roky, teda 730 dní.
Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za kalendárne dni a jej výška dosahuje 50 percent
denného vymeriavacieho základu. Nezamestnaný by tak mal dostať polovicu svojho
doterajšieho hrubého príjmu. Maximálne sa dávka v nezamestnanosti vypočíta z dvojnásobku
priemerného platu spred dvoch rokov.
Dávky z úrazového a garančného poistenia
Všetci zamestnávatelia sú povinne úrazovo a garančné poistení. Na toto poistenie platí odvody
vždy len zamestnávateľ, nie zamestnanec. Na dávky z úrazového a garančného poistenia majú
napriek tomu nárok zamestnanci.
Z úrazového poistenia vzniká zamestnancom, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo im bola
zistená choroba z povolania, nárok na úrazové dávky, o ktorých rozhoduje príslušná pobočka
Sociálnej poisťovne (napr. úrazový príplatok, jednorazové vyrovnanie, náhrada za bolesť a
náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada nákladov spojených s liečením, v
prípade úmrtia následkom pracovného úrazu vzniká nárok na náhradu nákladov spojených s
pohrebom, nárok na jednorazové odškodnenie).
O úrazovej rente rozhoduje Sociálna poisťovňa, ústredie, na úrazovú rentu však nemá nárok
pracujúci starobný dôchodca ani osoba s priznaným predčasným starobným dôchodkom.
Pracujúci invalidný dôchodca, pokiaľ nedovŕšil dôchodkový vek, na úrazovú rentu nárok má.
Zamestnávatel je tiež garančné poistený, takže ak sa stane platobne neschopným a nevyplatí
svojim zamestnancom oprávnené nároky z pracovnoprávneho vzťahu, títo zamestnanci si ich
môžu uplatňovať z garančného poistenia.
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Kto odvody neplatí, nedostane ani vyššiu penziu
Od júla nemusia penzisti pracujúci na dohodu platiť odvody. Dôchodcovia, ktorí využijú
odvodovú úľavu a nebudú vôbec platiť odvody na dôchodkové poistenie, sa musia zmieriť s
tým, že nebudú mať nárok ani na zvýšenie svojho dôchodku. Sociálna poisťovňa totiž zvyšuje
dôchodky len tým pracujúcim penzistom, ktorí sú povinne dôchodkovo poistení.
Podobne na tom budú aj invalidní dôchodcovia. Tým sa síce invalidná penzia nezvyšuje na
základe toho, že pracujú, ale zaplatené odvody sa im zohľadňujú pri výpočte starobného
dôchodku. Len čo dovŕšia dôchodkový vek, môžu požiadať o starobný dôchodok. Sociálna
poisťovňa im vypočíta jeho výšku a porovnajú s invalidným dôchodkom. Vyplácať im bude tú
penziu, ktorá bude vyššia. V prípade, že dnes invalidný penzista pracuje na dohodu, tento
príjem sa mu zaráta do starobného dôchodku. Po novom, ak nebude vôbec platiť odvody, sa
mu už nezapočíta.
Od čoho závisí zvýšenie dôchodku
Od toho, či penzista poberá dôchodok alebo nie
Človek, ktorý dosiahne dôchodkový vek, nemusí hneď požiadať o zvýšenie svojej penzie. V
prípade, že pracuje a nepoberá penziu, bude suma zvýšenia dôchodku dvojnásobná v
porovnaní s tým, keby dôchodok dostával. Navyše sa mu dôchodok zvýši aj o pol percenta za
každých 30 dní, keď nedostával dôchodok, hoci mal na to nárok. Ak by niekto napríklad začal
poberať penziu až rok po dosiahnutí dôchodkového veku, vypočítaná penzia by sa mu zvýšila
o šesť percent.
Od mzdy
Zvýšenie dôchodku sa počíta z vymeriavacieho základu, z ktorého si daný človek platí
odvody, čo je v prípade zamestnancov ich hrubá mzda. Čím niekto viac zarába, tým platí aj
vyššie odvody, a preto aj jeho dôchodok vzrastie výraznejšie.
Od dĺžky zamestnania
Kedže pri výpočte nárastu penzie sa berie do úvahy celý príjem, ktorý mal človek po získaní
nároku na dôchodok, je dôležité aj ako dlho pracoval. Čím niekto dlhšie pracoval, tým sa mu
dôchodok zvýši viac. Napríklad ak niekto zarába 500 eur mesačne a bude pracovať 10
mesiacov, jeho dôchodok vzrastie o dvojnásobnú sumu, než akú dostane človek, ktorý by
pracoval za rovnakú mzdu len 5 mesiacov.
Od všeobecného vymeriavacieho základu
Pri výpočte dôchodku sa celková hrubá mzda delí všeobecným vymeriavacím základom.
Použije sa pritom všeobecný vymeriavací základ spred dvoch rokov. To znamená, že pri
výpočte zvýšenia penzií za rok 2018 sa použije všeobecný vymeriavací základ za rok 2016 vo
výške 10 944 eur.
Od aktuálnej dôchodkovej hodnoty
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Penzistom, ktorí poberali dôchodok i mzdu, sa zvýšenie vyráta tak! že sa polovica osobného
mzdového bodu vynásobí aktuálnou dôchodkovou hodnotou. V tomto rokuje na úrovni
11,9379 eura.
Čo musíte dostať od zamestnávatelia, ak pracujete na zmluvu
Dovolenka
Zákonník práce priznáva všetkým zamestnancom minimálne štyri týždne platenej dovolenky
do roka. Kto do konca daného kalendárneho roka dovŕši vek 33 rokov, má nárok najmenej na
päť týždňov dovolenky. Nárok na dovolenku majú ľudia, ktorí u toho istého zamestnávateľa
odpracujú minimálne 60 dní.
Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého
pracovného pomeru jedna dvanástina z celoročnej dovolenky.
Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy vo výške jeho priemerného
zárobku. Priemerný zárobok sa počíta z platov v kalendárnom štvrťroku, ktorý predchádza
štvrťroku, v ktorom si zamestnanec berie dovolenku. Ak by si chcel niekto zobrať dovolenku
v júli, bude sa mu náhrada mzdy počítať z platu, ktorý poberal od apríla do júna. Dovolenku
sa preto oplatí brať po tom, čo zamestnanec dostane odmeny.
Príplatky
Zamestnanec, ktorý pracuje v noci, má nárok na príplatok vo výške 30 percent z minimálnej
mzdy za každú odpracovanú hodinu, čo je v súčasnosti 0,83 eura.
Za prácu vo sviatok musí zamestnanec dostať príplatok vo výške 100 percent z hodinovej
minimálnej mzdy, čo je 2,76 eura na hodinu.
Ak zamestnanec pracuje v sobotu, musí dostať príplatok vo výške 25 percent z minimálnej
mzdy, za každú hodinu tak dostane 0,69 eura.
Za prácu v nedeľu má zamestnanec nárok na príplatok vo výške 50 percent z minimálnej
mzdy, čo je 1,38 eura na hodinu.
Stravné lístky
Po odpracovaní viac ako štyroch hodín musí zamestnávateľ aj pracujúcemu dôchodcovi
zabezpečiť jedlo alebo mu dať stravný lístok. Minimálna hodnota stravného lístka je od 1.
júna tohto roku vo výške 3,60 eura. Zamestnávateľz toho musí uhradiť aspoň 55 percent, čo je
1,98 eura. Dohodári môžu dostať stravné lístky, len ak im ich zamestnávateľprizná v
kolektívnej zmluve.
Ďalšie voľno
Zamestnanec má nárok na voľno aj pri plnení občianskych povinností, medzi ktoré patrí
napríklad činnosť svedka, pri poskytnutí prvej pomoci, pri povinných lekárskych
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prehliadkach, pri mimoriadnych udalostiach alebo v prípadoch, ked"je fyzická osoba povinná
podlá osobitných predpisov poskytnúť osobnú pomoc.
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s
náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na účasť na rekondičných pobytoch, na
povinných lekárskych prehliadkach a na účasť zástupcov zamestnancov na vzdelávaní.
Zamestnávateľ ďalej poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy na účasť na
darovaní krvi a ďalších biologických materiálov.
Zamestnanec, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie, má nárok na pracovné voľno päť dní v
priebehu kalendárneho roka na sústavné vzdelávanie a náhradu mzdy.
Za prácu nadčas, ktorá presahuje rozsah práce nadčas, patrí zamestnancovi, ktorý vykonáva
zdravotnícke povolanie, náhradné voľno.
Zamestnávateľje povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné volirao v prípade dôležitých
osobných prekážok, ktorými sú napríklad:
vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení. Pracovné voľno s
náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom
roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.
sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo
ošetrenie (najviac na sedem dní v kalendárnom roku)
pri úmrtí manžela alebo dieťaťa má zamestnanec nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy
na dva dni a na dálší deň na účasť na pohrebe týchto osôb, pri úmrtí súrodenca alebo rodiča
patrí pracovné voľno na jeden deň a na ďalší deň, ak zamestnanec zabezpečuje ich pohreb
znemožnenie cesty do zamestnania z poveternostných dôvodov individuálnym dopravným
prostriedkom, ktorý používa zamestnanec so zdravotným postihnutím
nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy
Čo musia dostať dohodári
Zamestnávateľ im musí vyplácať aspoň minimálnu mzdu. V tomto rokuje hodinová
minimálna mzda vo výške 2,759 eura. To znamená, že ak za mesiac odpracujete 40 hodín na
dohodu, zamestnávateľ vám musí vyplatiť v hrubom aspoň 110,36 eura.
Majú nárok na voľno v prípade dôležitých osobných prekážok v práci. Zamestnávateľim preto
musí poskytnúť voľno napríklad na návštevu lekára. Na rozdiel od riadnych zamestnancov
však majú nárok len na neplatené voľno. Zamestnávateľim naďalej nemusí poskytnúť voľno
na presťahovanie ani na nájdenie nového pracovného miesta, ak dostanú výpoveď.
Týkajú sa ich aj ustanovenia o pracovnom čase. Počas 24 hodín nemôžu ľudia pracujúci na
dohodu odpracovať viac ako 12 hodín. Mladiství zamestnanci môžu v priebehu 24 hodín
odpracovať maximálne 8 hodín.
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presťahovanie zamestnanca, ktorý má vlastné bytové zariadenie - pracovné voľno bez náhrady
mzdy najviac na jeden deň pri sťahovaní v tej istej obci a pri sťahovaní do inej obce najviac
na dva dni. Ak ide o sťahovanie v záujme zamestnávateľa, poskytne sa pracovné voľno s
náhradou mzdy.
vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru pracovné voľno bez náhrady
mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden poldeň v týždni počas
zodpovedajúcej výpovednej lehoty.
O odchodné musíte požiadať
Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný
dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je
viac ako 70%, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o
poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich
pracovných dní po jeho skončení.
Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho
priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na
základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho
skončení.
Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.
Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľskončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z
dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania
alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú
expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení
pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného
zárobku. Neplatí to však y prípade, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec
svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne
vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom
alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému
úrazu zabrániť.
Ak by zamestnanec najprv čerpal dávku v nezamestnanosti a až následne požiadal o predčasný
dôchodok alebo o starobný dôchodok, nesplní podmienky na priznanie odchodného. ZDROJ:
ZÁKONNlK PRÁCE
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