
Obdobie odvodovej úľavy sa na účely dávok nezapočítava

Zamestnanec, ktorého lekár uzná za práceneschopného, má od 11. dňa trvania práceneschopnosti zo
Sociálnej poisťovne nárok na dávku nemocenské. Toto ale neplatí, ak ide o zamestnanca, na ktorého sa
vzťahuje odvodová úľava, pretože takýto zamestnanec nespĺňa jednu zo základných podmienok
priznania nemocenského – nie je nemocensky poistený.
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Zamestnanec, ktorého lekár uzná za práceneschopného,
má od 11. dňa trvania práceneschopnosti zo Sociálnej
poisťovne nárok na dávku nemocenské. Toto ale neplatí,
ak ide o zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje odvodová
úľava, pretože takýto zamestnanec nespĺňa jednu zo
základných podmienok priznania nemocenského – nie je
nemocensky poistený.
Zamestnanec s odvodovou úľavou ani jeho
zamestnávateľ neplatia poistné na nemocenské
poistenie, na poistenie v nezamestnanosti ani na
dôchodkové poistenie, zamestnávateľ platí len poistné na
garančné a úrazové poistenie. Zamestnancovi s
odvodovou úľavou môže preto vzniknúť zo Sociálnej poisťovne nárok len na garančné a úrazové dávky.
Obdobie, kedy sa na neho vzťahuje odvodová úľava, sa mu nezapočíta na účely nemocenských dávok,
dávky v nezamestnanosti a ani dôchodkových dávok.

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa upozorňuje, že doplatiť poistné na nemocenské poistenie ani na
poistenie v nezamestnanosti nie je možné. Za obdobie trvania odvodovej úľavy je však možné
zaplatiť si dodatočne poistné na dôchodkové poistenie. V takom prípade bude aj toto obdobie
zhodnotené pre budúce dôchodkové nároky.
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